
 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRO ADITAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO TERMO DE 

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DA 160ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DE 

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA OPEA SECURITIZADORA S.A, ATUAL 

DENOMINAÇÃO DA RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ANTERIORMENTE 

DENOMINADA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURIZAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes:  

 

OPEA SECURITIZADORA S.A. (atual denominação da RB CAPITAL COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO), sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Rua Hungria, 

1240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01.445-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.773.542/0001-22, neste ato representada na forma de seu estatuto 

social ("Emissora" ou "Securitizadora"); e 

 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, 

com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, 

Ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma 

de seu estatuto social ("Agente Fiduciário"). 

 

(sendo a Emissora e o Agente Fiduciário, conjuntamente, as “Partes” e, indistintamente, “Parte”) 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

i. em 7 de junho de 2017 a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram o “Termo de Securitização de 

Créditos Imobiliários da 160ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da OPEA 

SECURITIZADORA S.A, atual denominação da RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, 

anteriormente denominada RB Capital Companhia de Securitização” conforme aditado em 11 de agosto 

de 2017 e 09 de janeiro de 2019 (“Termo de Securitização”), por meio do qual a Emissora emitiu 

certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), a partir da vinculação de créditos imobiliários 

representados por 100.000 (cem mil) debêntures da 6ª (sexta) emissão da Aliansce Sonae Shopping 

Centers S.A. (atual denominação social da Aliansce Shopping Centers S.A.), inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 06.082.980/0001-03 (“Devedora”), emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 6ª 

(sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
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Quirografária a ser Convolada em Garantia Real, para Colocação Privada, da Aliansce Sonae Shopping 

Centers S.A”, celebrado em 7 de junho de 2017, conforme aditado (“Debêntures”); 

 

ii. em 7 de junho de 2017, a Devedora alienou fiduciariamente em favor da Emissora (a) o domínio resolúvel 

e a posse indireta de 641.964 (seiscentas e quarenta e uma mil novecentas e sessenta e quatro) cotas do 

Fundo de Investimento Imobiliário Via Parque Shopping - FII, com regulamento registrado perante o 8º 

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, estado de São 

Paulo, sob o nº 1193283, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.332.266/0001-31 (“FII Via Parque”) de 

titularidade da Devedora, representativas de 24,84% (vinte e quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos 

por cento) do total de cotas emitidas pelo FII Via Parque (“Cotas do FII Via Parque”); (b) quaisquer cotas 

de emissão do FII Via Parque que venham a ser atribuídas à Devedora no futuro em caso de desdobramento 

ou grupamento das Cotas do FII Via Parque, ou de qualquer outra forma, além de direitos de preferência 

e opções sobre as Cotas do FII Via Parque, que venham a ser subscritos ou adquiridos pela Devedora 

(“Novas Cotas do FII Via Parque”); e (c) todos os frutos, rendimentos, proventos, direitos econômicos e 

vantagens que forem atribuídos expressamente a quaisquer das Cotas do FII Via Parque e das Novas Cotas 

do FII Via Parque, a qualquer título, inclusive, sem limitação, direito de subscrição, direito ao recebimento 

de royalties, direito de voto, rendimentos e outras distribuições em dinheiro, inclusive as decorrentes de 

distribuição de dividendos das companhias investidas do FII Via Parque, as decorrentes de pagamento de 

indenização em razão de sinistro total ou parcial do empreendimento denominado “Shopping Via Parque” 

e amortização das Cotas do FII Via Parque e das Novas Cotas do FII Via Parque, liquidação do FII Via 

Parque, bens, direitos ou qualquer outra forma, que venham a ser pagos à Devedora em razão das Cotas 

do FII Via Parque e das Novas Cotas do FII Via Parque (“Direitos Adicionais das Cotas do FII Via Parque” 

e, em conjunto com as Cotas do FII Via Parque e as Novas Cotas do FII Via Parque, as “Cotas Alienadas 

do FII Via Parque”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas em 

Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Devedora e a Emissora (“Contrato de Alienação Fiduciária 

de Cotas do FII Via Parque” e “Alienação Fiduciária de Cotas do FII Via Parque”, respectivamente), em 

garantia do cumprimento pontual e integral pagamento da totalidade (1) das obrigações principais, 

acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 

decorrentes de juros, multas e penalidades relativas aos créditos decorrentes das Debêntures; e (2) de todos 

os custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relação à emissão dos CRI, inclusive, mas não 

exclusivamente para fins de cobrança dos créditos decorrentes das Debêntures e excussão das Garantias, 
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incluindo, mas não se limitando, a penas convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas 

judiciais ou extrajudiciais ("Obrigações Garantidas"); 

 

 

iii. em 23 de novembro de 2021 e 22 de dezembro de 2021, os titulares dos CRI, reunidos em assembleia 

geral extraordinária (“AGTs”), deliberaram pela substituição da garantia de Alienação Fiduciária de Cotas 

do FII Via Parque, pela alienação fiduciária, outorgada pela SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL 

LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Fidêncio 

Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B, 5º andar, conjunto de salas corporativas nºs 

51 à 54, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.874.077/0001-53, sociedade integrante do 

grupo econômico da Devedora (“Sierra”), em favor da Emissora (a) do domínio resolúvel e a posse indireta 

de 95.234 (noventa e cinco mil, duzentas e trinta e quatro) cotas, de titularidade da Sierra, do Fundo de 

Investimento Imobiliário Parque Dom Pedro Shopping, inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 10.869.155/0001-

12 (“FII PDP”), representativas de 6,58% (seis inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento) do total 

de cotas emitidas pelo FII PDP (“Cotas do FII PDP”); (b) quaisquer cotas de emissão do FII PDP que 

venham a ser atribuídas à Sierra no futuro em caso de desdobramento ou grupamento das Cotas do FII 

PDP, ou de qualquer outra forma, além de direitos de preferência e opções sobre as Cotas do FII PDP, que 

venham a ser subscritos ou adquiridos pela Sierra (“Novas Cotas do FII PDP”); e (c) todos os frutos, 

rendimentos, proventos, direitos econômicos e vantagens que forem atribuídos expressamente a quaisquer 

das Cotas do FII PDP e das Novas Cotas do FII PDP, a qualquer título, inclusive, sem limitação, direito 

de subscrição, direito ao recebimento de royalties, direito de voto, rendimentos e outras distribuições em 

dinheiro, inclusive as decorrentes de distribuição de dividendos das companhias investidas do FII PDP, as 

decorrentes de pagamento de indenização em razão de sinistro total ou parcial do empreendimento 

denominado “Shopping Parque Dom Pedro” e amortização das Cotas do FII PDP e das Novas Cotas do 

FII PDP, liquidação do FII PDP, bens, direitos ou qualquer outra forma, que venham a ser pagos à Sierra 

em razão das Cotas do FII PDP e das Novas Cotas do FII PDP (“Direitos Adicionais das Cotas do FII 

PDP” e, em conjunto com as Cotas do FII PDP e as Novas Cotas do FII PDP, as “Cotas Alienadas do FII 

PDP”), em garantia das Obrigações Garantidas (“Alienação Fiduciária de Cotas do FII PDP”); sendo 

expressamente autorizada a celebração dos seguintes instrumentos: (i) distrato do Contrato de Alienação 

Fiduciária de Cotas do FII Via Parque; (ii) aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Depositário 

celebrado entre Banco Bradesco S.A., Devedora e Emissora em 09 de janeiro de 2019; (iii) celebração do 

“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas em Garantia e Outras Avenças”, entre a Sierra 
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e a Emissora, com interveniência anuência da Devedora, para constituição da Alienação Fiduciária de 

Cotas do FII PDP (“Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas do FII PDP”), (iv) aditivo à “Escritura de 

Cessão de Créditos Imobiliários e outras Avenças”, celebrada em 07 de junho de 2017 entre a Devedora 

e o Agente Fiduciário; (v) aditivo ao “Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de 

Debentures Simples. Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária a ser 

Convolada em Garantia Real, para Colocação Privada, da Aliansce Sonae Shopping Centers S.A”, e (vi) 

do “Instrumento Particular de Terceiro Aditamento e Consolidação do Termo de Securitização de 

Créditos Imobiliários da 160ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB 

Capital Companhia de Securitização”, nos termos da “Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos 

Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 160ª Série da 1ª Emissão da RB Capital 

Companhia de Securitização, realizada em 23 de novembro de 2021” (“AGT”); 

 

 

iv. em cumprimento às deliberações aprovadas nas AGTs, as Partes decidiram aditar o Termo de 

Securitização, nos termos e condições deste Terceiro Aditamento, conforme abaixo definido. 

 

ISSO POSTO, resolvem as Partes, na melhor forma de direito, celebrar o presente “Instrumento Particular de 

Terceiro Aditamento e Consolidação do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 160ª Série da 1ª 

Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da OPEA SECURITIZADORA S.A, atual denominação da RB 

SEC COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, RB Capital Companhia de Securitização” (“Terceiro Aditamento”), 

que se regerá pelas cláusulas a seguir redigidas e demais disposições contratuais e legais aplicáveis e cujos efeitos 

retroagem à data de realização da AGTs. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

 

1.1 Para os fins deste Terceiro Aditamento, os termos iniciados em letras maiúscula e não definidos neste 

Aditamento terão o significado a eles atribuídos no Termo de Securitização. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 
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2.1 O presente Terceiro Aditamento tem por objeto alterar o Termo de Securitização, nos termos das 

deliberações das AGTs, promovendo o ajuste na definição de Alienação Fiduciária de Cotas e demais itens 

correlatos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

 

3.1 As Partes decidem alterar as definições abaixo da cláusula 1.1 do Termo de Securitização, que passarão a 

ter a seguinte redação: 

 

"Alienação Fiduciária de Cotas" 

 

A alienação fiduciária de 6,58% (seis inteiros e cinquenta e oito 

centésimos por cento) da totalidade de cotas de emissão do FII, as quais, 

nesta data, representam 95.234 (noventa e cinco mil, duzentas e trinta e 

quatro) cotas, outorgada pela Sierra, incluindo todos os recursos 

depositados e que venham a ser depositados na Conta Vinculada 

Alienação Fiduciária de Cotas, nos termos do Contrato de Alienação 

Fiduciária de Cotas. 

  

"Conta Vinculada Alienação 

Fiduciária de Cotas " 

Conta corrente nº 0009719-5 , mantida na agência 2373 do Banco 

Bradesco S.A., de titularidade da Sierra, que receberá todos os frutos, 

rendimentos, proventos, direitos econômicos e vantagens que forem 

atribuídos expressamente a quaisquer das cotas de titularidade da Sierra, 

objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas, a qualquer título, 

inclusive, sem limitação, direito de subscrição, direito ao recebimento de 

royalties, direito de voto, rendimentos e outras distribuições em dinheiro, 

inclusive as decorrentes de distribuição de dividendos das companhias 

investidas do FII, as decorrentes de pagamento de indenização em razão 

de sinistro total ou parcial do empreendimento denominado “Shopping 

Parque Dom Pedro” e amortização das cotas do FII, liquidação do FII, 

bens, direitos ou qualquer outra forma, que venham a ser pagos à Sierra 

em razão da titularidade de cotas do FII. 

 

"Contrato de Alienação 

Fiduciária de Cotas" 

O "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas em 

Garantia e Outras Avenças", celebrado em 04 de janeiro de 2022 entre a 

Sierra e a Emissora, com interveniência anuência da Devedora, por meio 

do qual será constituída a Alienação Fiduciária de Cotas. 
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"Devedora"  

 
Significa a Aliansce Sonae Shopping Centers S.A., sociedade anônima, 

com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade 

do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, 

3º andar, sala 301 (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

05.878.397/0001-32. 

 

"FII" Significa o Fundo de Investimento Imobiliário do Shopping Parque Dom 

Pedro, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.869.155/0001-12, o qual é 

proprietário de 74,47% do Shopping Parque Dom Pedro e administrado 

pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários, com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, 

parte, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ/ME sob nº 

59.281.253/0001-23 

 

3.2 As Partes decidem incluir a definição “Sierra” na cláusula 1.1 do Termo de Securitização, que terá a 

seguinte redação: 

 

"Sierra"  

 
Significa a Sierra Investimentos Brasil Ltda., sociedade limitada com 

sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Fidêncio 

Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B, 5º andar, 

conjunto de salas corporativas nºs 51 à 54, CEP 04551-010, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 01.874.077/0001-53, sociedade integrante do grupo 

econômico da Devedora. 

 

3.3 As Partes decidem alterar a denominação da Emissora no Termo de Securitização, promovendo as 

alterações necessárias, conforme consolidação realizada na forma do Anexo I, nos termos da Cláusula 4.4 abaixo. 

 

3.4 As Partes decidem excluir a definição “Shopping Via Parque”, com a correspondente inclusão da definição 

“Shopping Parque Dom Pedro”, na cláusula 1.1 do Termo de Securitização, promovendo a substituição de sua 

utilização no Termo de Securitização, conforme consolidação realizada na forma do Anexo I, nos termos da 

Cláusula 4.4 abaixo, sendo que a referida definição que terá a seguinte redação: 

 

“Shopping Parque Dom Pedro” É o conjunto dos imóveis objeto das matrículas de nsº 126.946, 126.947 

e118.068 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Campinas, SP, situado 

na Avenida Guilherme Campos, nº 500, Campinas, SP.  
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CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1 Atualização de registro. Em razão das alterações implementadas nas Cláusulas acima, a Emissora deverá 

proceder, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis a contar desta data, a adequação do registro dos CRI junto a B3 S.A. 

– Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento UTVM), de forma que os dados constantes do registro estejam em consonância 

com o quanto aqui estabelecido. 

 

4.2 Efeitos. Reconhecem e acordam que os efeitos das disposições do presente Terceiro Aditamento 

retroagem à data de realização das AGTs, ratificando todos os atos praticados neste sentido. 

 

4.3 Ratificação. Permanecem inalteradas as demais disposições do Termo de Securitização que não 

apresentem incompatibilidade com este Terceiro Aditamento, as quais são, neste ato, ratificadas 

integralmente, obrigando-se as Partes e seus sucessores ao integral cumprimento dos termos constantes no 

mesmo, a qualquer título. Adicionalmente, as Partes, neste ato, ratificam e renovam as declarações prestadas 

no Termo de Securitização. 

 

4.4 Consolidação. Decidem as Partes, ainda, consolidar o Termo de Securitização na forma do Anexo I do 

presente Terceiro Aditamento.  

 

4.5 Foro. As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, estado de São Paulo, como o único competente 

para dirimir quaisquer questões ou litígios originários deste Terceiro Aditamento, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

E por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas instrumentárias.  

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2022. 

 

(restante da página intencionalmente em branco) 
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Página de Assinatura do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento e Consolidação do Termo de 

Securitização de Créditos Imobiliários da 160ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 

RB Capital Companhia de Securitização, celebrado entre a Opea Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A. 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, em 04 de janeiro de 2022 

 

 

 

OPEA SECURITIZADORA S.A. 

Nome: Thiago Faria Silveira 

CPF: 137.685.467-80 

 

Nome: Thiago Storoli Lucas 

CPF: 470.335.718-60 
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Página de Assinatura do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento e Consolidação do Termo de 

Securitização de Créditos Imobiliários da 160ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 

RB Capital Companhia de Securitização, celebrado entre a Opea Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A. 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, em 04 de janeiro de 2022 

 

 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Nome: Julia Siggia Amorim Procaci 

CPF: 115.550.287-64 
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Página de Assinatura do Instrumento Particular de Terceiro Aditamento e Consolidação do Termo de 

Securitização de Créditos Imobiliários da 160ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 

RB Capital Companhia de Securitização, celebrado entre a Opea Securitizadora S.A. e a Pentágono S.A. 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, em 04 de janeiro de 2022 

 

Testemunhas: 

 

_________________________      _________________________ 

Nome:         Nome: 

RG:         RG: 

CPF:         CPF: 
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Ana Paula F. S.
Carneiro
237.558 OAB/RJ
154.131.007-10

Deborah Alvarez Mendes
228.392 OAB/RJ
157.603.907-24







 
 
 

ANEXO I 

CONSOLIDAÇÃO DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO 

 

 

TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

 

I – PARTES 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes: 

 

OPEA SECURITIZADORA S.A. (atual denominação da RB CAPITAL COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO), sociedade anônima com sede na idade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, 

1240, 6º andar, conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01.445-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.773.542/0001-22, 

neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente "Emissora" ou 

"Securitizadora"; e 

 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira, 

com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, 

Ala B, salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada na forma 

de seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente como "Agente Fiduciário".  

 

(adiante designados em conjunto a Emissora, o Agente Fiduciário e os investidores que vierem a subscrever ou 

adquirir os CRI como "Partes" e, isoladamente e indistintamente, como "Parte"). 

 

Firmam o presente "Termo de Securitização de Créditos Imobiliários" ("Termo"), para vincular as CCI (conforme 

abaixo definidas) aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 160ª Série da 1ª Emissão da Opea Securitizadora 

S.A., de acordo com o artigo 8º da Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor, a Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor ("Instrução 

CVM n.º 476"), e demais disposições legais aplicáveis e as cláusulas abaixo redigidas. 

 

 

II – CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES 
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1.1. Para os fins deste Termo, adotam-se as seguintes definições, sem prejuízo daquelas que forem 

estabelecidas no corpo deste instrumento: 

 

"Agente Fiduciário" ou 

"Instituição Custodiante" 

 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, acima 

qualificada; 

"Alienação Fiduciária de Cotas" 

 

A alienação fiduciária de 6,58% (seis inteiros e cinquenta e oito 

centésimos por cento) da totalidade de cotas de emissão do FII, as quais, 

nesta data, representam 95.234 (noventa e cinco mil, duzentas e trinta e 

quatro) cotas, outorgada pela Sierra, incluindo todos os recursos 

depositados e que venham a ser depositados na Conta Vinculada 

Alienação Fiduciária de Cotas, nos termos do Contrato de Alienação 

Fiduciária de Cotas. 

 

"ANBIMA" A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais. 

 

"Assembleia de Titulares de 

CRI", "Assembleia Geral" ou 

"Assembleia" 

A assembleia geral de Titulares de CRI, conforme prevista neste Termo. 

 

  

"BACEN" O Banco Central do Brasil. 

  

"Banco Liquidante" O Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade de São 

Paulo, estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 

100, Torre Olavo Setubal, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 

60.701.190/0001-04, responsável pelas liquidações financeiras da 

Emissora.  

  

"Boletins de Subscrição" Os boletins de subscrição dos CRI, por meio dos quais os Investidores 

subscreverão os CRI e formalizarão a sua adesão a todos os termos e 

condições deste Termo e da Oferta. 

  

"BSC" ou "Cedente" BSC Shopping Center S.A., sociedade anônima com sede na cidade do 

Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, sala 
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301 (parte), Leblon, CEP 22.431-050, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

04.556.724/0001-77. 

 

"CCI" A Cédula de Crédito Imobiliário integral, sem garantia real imobiliária, 

emitida pela Cedente por meio da Escritura de Emissão de CCI, de 

acordo com as normas previstas na Lei n.° 10.931, representativa da 

integralidade dos Créditos Imobiliários; 

 

"B3" A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM, instituição 

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a prestação 

de serviços de depositária central de ativos escriturais e liquidação 

financeira, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida República do Chile, 230, 11º andar, CEP 20031-

170, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 09.358.105/0001-91. 

  

"CETIP 21" O ambiente de negociação secundária de ativos de renda fixa, 

administrado e operacionalizado pela B3. 

 

"Comunicado de Encerramento" O comunicado de encerramento que deverá ser realizado pelo 

Coordenador Líder à CVM, nos termos da Instrução CVM 476, no prazo 

de 5 (cinco) Dias Úteis contados do encerramento da Oferta Restrita, no 

website da CVM, na rede mundial de computadores ou de outra forma a 

ser requerida ou orientada pela CVM, nos termos do artigo 8º da 

Instrução CVM n.º 476. 

 

"Comunicado de Início" O comunicado de início que deverá ser realizado pelo Coordenador Líder 

à CVM, nos termos da Instrução CVM 476, no prazo de 5 (cinco) Dias 

Úteis contados da primeira procura a potenciais Investidores, no website 

da CVM, na rede mundial de computadores ou de outra forma a ser 

requerida ou orientada pela CVM, nos termos do Anexo 7º-A da 

Instrução CVM n.º 476.  

 

"Conta Centralizadora" Conta corrente nº 05975-7, mantida na agência 0910 do Itaú Unibanco 

S.A., de titularidade da Emissora, que receberá os recursos integrantes 

do Patrimônio Separado, na qual os Créditos Imobiliários serão 
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recebidos e os recursos destinados ao pagamento dos CRI e dos custos 

da Emissão serão mantidos. 

 

 

"Conta Vinculada Alienação 

Fiduciária de Cotas " 

Conta corrente nº 0009719-5, mantida na agência nº 2373 do Banco 

Bradesco S.A., de titularidade da Sierra, que receberá todos os frutos, 

rendimentos, proventos, direitos econômicos e vantagens que forem 

atribuídos expressamente a quaisquer das cotas de titularidade da Sierra, 

objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas, a qualquer título, 

inclusive, sem limitação, direito de subscrição, direito ao recebimento de 

royalties, direito de voto, rendimentos e outras distribuições em dinheiro, 

inclusive as decorrentes de distribuição de dividendos das companhias 

investidas do FII, as decorrentes de pagamento de indenização em razão 

de sinistro total ou parcial do empreendimento denominado “Shopping 

Parque Dom Pedro” e amortização das cotas do FII, liquidação do FII, 

bens, direitos ou qualquer outra forma, que venham a ser pagos à Sierra 

em razão da titularidade de cotas do FII. 

 

"Contrato de Alienação 

Fiduciária de Cotas" 

O "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas em Garantia 

e Outras Avenças", celebrado em [=] de dezembro de 2021 entre a Sierra 

e a Emissora, com interveniência anuência da Devedora, por meio do 

qual será constituída a Alienação Fiduciária de Cotas 

 

"Contrato de Cessão" O "Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras 

Avenças" celebrado em 07 de junho de 2017 entre a Cedente, a Devedora 

e a Emissora. 

 

"Contrato de Distribuição" O "Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o 

Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários, da 160ª Série da 1ª Emissão da RB Capital 

Companhia de Securitização", celebrado em 07 de junho de 2017, entre 

a Emissora, a Devedora, a Cedente e o Coordenador Líder, para 

distribuição dos CRI. 
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"Controle" e seus correlatos, 

"Controlada", "Controladora" e 

"sob Controle comum" 

 

Tem o significado atribuído na Lei das Sociedades por Ações.  

  

"Coordenador Líder"  A Opea Securitizadora S.A. (atual denominação da RB Capital 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda)., com sede na 

cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Rua Hungria, 1240, 6º andar, 

conjunto 62, Jardim Europa, CEP 01.445-000, inscrita no CNPJ/ME sob 

o n.º 89.960.090/0001-76. 

 

"Créditos Imobiliários" Os direitos de crédito decorrentes das Debêntures, que deverão ser pagos 

pela Devedora, acrescidos de remuneração incidente sobre o saldo 

devedor do valor nominal unitário de cada Debênture a partir da Data de 

Integralização ou da data de pagamento da remuneração das Debêntures 

imediatamente anterior, correspondente a 100% (cem por cento) da 

variação acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de 1% (um 

por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 

calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 

Dias Úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou a data de 

pagamento da remuneração das Debêntures imediatamente anterior, bem 

como todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Escritura 

de Emissão de Debêntures em relação às Debêntures, incluindo a 

totalidade dos respectivos acessórios, tais como, mas sem se limitar, 

juros remuneratórios, encargos moratórios, multas, penalidades, 

indenizações, despesas, custas, honorários, garantias e demais encargos 

contratuais e legais previstos ou decorrentes da Escritura de Emissão de 

Debêntures. 

 

"CRI" Os certificados de recebíveis imobiliários, integrantes da 160ª Série da 

1ª Emissão da Emissora. 

 

"CRI em Circulação" A totalidade dos CRI em circulação no mercado, excluídos aqueles que 

a Emissora ou a Devedora eventualmente possuam em tesouraria; os que 

sejam de titularidade de empresas ligadas à Emissora e/ou à Devedora, 

assim entendidas as empresas que sejam subsidiárias, coligadas, 

controladas, direta ou indiretamente, empresas sob controle comum ou 
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qualquer de seus diretores, conselheiros, acionistas ou pessoa que esteja 

em situação de conflito de interesses, para fins de determinação de 

quórum em assembleias. 

 

"CVM" A Comissão de Valores Mobiliários. 

  

"Data de Emissão das 

Debêntures" 

 

07 de junho de 2017; 

 

"Data de Emissão dos CRI" 07 de junho de 2017; 

 

"Data de Integralização" A data em que ocorrerá a subscrição e integralização dos CRI.  

  

"Debêntures" As 100.000 (cem mil) debêntures da 6ª (sexta) emissão objeto da 

Escritura de Emissão de Debêntures, de emissão da Devedora, cujos 

recursos obtidos serão destinados pela Devedora, até 19 de junho de 

2029, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, para a construção, 

compra, venda, expansão, manutenção e desenvolvimento de 

determinados Empreendimentos imobiliários, e/ou participação em 

sociedade de propósito específico com fins imobiliários e/ou 

participação em fundo de investimento imobiliário cujo portfólio é 

composto por Empreendimentos imobiliários, nos termos do objeto 

social da Devedora, conforme descritos no Anexo VI deste Termo. A 

destinação dos referidos recursos será comprovada pela Devedora na 

forma do Anexo V da Escritura de Emissão de Debêntures mediante o 

envio de notas fiscais ou documentos equivalentes.  

 

"Debenturista" Significa, inicialmente, a Cedente, e após a cessão dos Créditos 

Imobiliários representados pela CCI e das Debêntures nos termos do 

Contrato de Cessão, significa a Emissora, durante todo o prazo de 

vigência deste Termo, até a integral liquidação dos valores devidos aos 

titulares de CRI. 

 

"Despesas" Significam as despesas previstas na Cláusula 13 abaixo. 
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"Devedora"  

 

Significa a Aliansce Sonae Shopping Centers S.A., sociedade anônima, 

com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade 

do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, 190, 

3º andar, sala 301 (parte), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

05.878.397/0001-32. 

 

"Dia Útil" Significa para fins de cálculo e pagamento, todo dia que não seja sábado, 

domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa do 

Brasil. 

"Documentos da Operação" Significam em conjunto: (i) a Escritura de Emissão de Debêntures; (ii) a 

Escritura de Emissão de CCI; (iii) o Contrato de Cessão; (iv) este Termo; 

(v) o Contrato de Distribuição; (vi) Contrato de Alienação Fiduciária de 

Cotas; (vii) os Boletins de Subscrição dos CRI; e (viii) os demais 

instrumentos celebrados no âmbito da Emissão e da Oferta.  

 

"Emissão" Significa a presente emissão de CRI, a qual constitui a 160ª série da 1ª 

emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora; 

  

"Empreendimentos" Significam os são os empreendimentos descritos no Anexo VI deste 

Termo, para os quais serão destinados, direta ou indiretamente, pela 

Devedora, os recursos decorrentes das Debêntures. 

 

"Escriturador" O Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira, com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, n.º 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 

61.194.353/0001-64;  

  

"Escritura de Emissão de 

Debêntures" 

Significa o "Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão 

de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 

Espécie Quirografária a ser Convolada em Garantia Real, para 

Colocação Privada, da Aliansce Shopping Centers S.A." firmado pela 

Devedora, em 07 de junho de 2017;  

 

"Escritura de Emissão de CCI" 

 

Significa o "Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito 

Imobiliário sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e 

Outras Avenças", celebrado em 07 de junho de 2017, entre a Cedente e 
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a Instituição Custodiante, por meio do qual a CCI foi emitida para 

representar a totalidade dos Créditos Imobiliários, nos termos da Lei 

10.931/04.  

 

"FII" Significa o Fundo de Investimento Imobiliário do Shopping Parque Dom 

Pedro, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.869.155/0001-12, o qual é 

proprietário de 74,47% do Shopping Parque Dom Pedro e administrado 

pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários, com sede na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, 

parte, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ/ME sob nº 

59.281.253/0001-23 

  

"IGP-M" O Índice Geral de Preço do Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio 

Vargas. 

  

"Instrução CVM n.º 414" Instrução da CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme em 

vigor. 

"Instrução CVM n.º 476" Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor. 

  

"Instrução CVM n.º 539" Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme em 

vigor. 

 

"Instrução CVM n.º 560" Instrução da CVM n.º 560, de 27 de março de 2015, conforme em vigor. 

 

"Instrução CVM nº 583” Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme em 

vigor. 

 

"Investidores" 

 

Os investidores profissionais, conforme definido no artigo 9º-A e seus 

respectivos incisos e no artigo 9º-C da Instrução CVM nº 539. 

 

"Investidores Qualificados" Os investidores qualificados, conforme definido no artigo 9º-B e seus 

incisos e no artigo 9º-C da Instrução CVM nº 539, conforme em vigor. 

 

  

"Lei das Sociedades por Ações" Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor. 
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"Lei 10.931/04" Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme em vigor. 

  

"Lei 9.514/97" Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme em vigor. 

 

"MDA" Significa o Módulo de Distribuição de Ativos, ambiente de distribuição 

de ativos de renda fixa em mercado primário, administrado e 

operacionalizado pela CETIP. 

 

"Multa Indenizatória" Tem o significado previsto na Cláusula 10.12 do Contrato de Cessão. 

 

"Obrigações Garantidas" A totalidade (A) das obrigações principais, acessórias e moratórias, 

presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive 

decorrentes de atualização monetária, juros, multas e penalidades 

relativas aos Créditos Imobiliários devidos pela Devedora; e (B) de todos 

os custos e despesas incorridos e a serem incorridos em relação à 

Emissão, à CCI e aos CRI, inclusive, mas não exclusivamente para fins 

de cobrança dos Créditos Imobiliários e excussão da Alienação 

Fiduciária de Cotas, incluindo, mas não se limitando, a penas 

convencionais, honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou 

extrajudiciais. 

 

"Oferta Restrita" A presente distribuição pública de CRI, que será realizada nos termos da 

Instrução CVM n.º 476 e Instrução CVM n.º 414. 

 

"Patrimônio Separado" O patrimônio único e indivisível dos CRI, constituído pelos Créditos 

Imobiliários representados pela CCI, pela Alienação Fiduciária de Cotas 

e pela Conta Centralizadora, em decorrência da instituição do Regime 

Fiduciário, o qual não se confunde com o patrimônio comum da 

Emissora e destina-se exclusivamente à liquidação dos CRI aos quais 

está afetado, bem como ao pagamento dos respectivos custos de 

administração e obrigações fiscais da Emissão. 

 

"Pedido de Reserva" Cada um dos pedidos de reserva de subscrição dos CRI firmados pelos 

Investidores durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas ou 

durante o Período de Reserva, conforme aplicável. 
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"Pessoas Vinculadas" Os investidores que sejam (i) controladores ou administradores da 

Emissora ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, bem 

como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e 

colaterais até o 2º grau; (ii) controladores ou administradores das 

Instituições Intermediárias; (iii) empregados, operadores e demais 

prepostos das Instituições Intermediárias diretamente envolvidos na 

estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços as 

Instituições Intermediárias; (v) demais profissionais que mantenham, 

com as Instituições Intermediárias, contrato de prestação de serviços 

diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte 

operacional no  âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelas Instituições Intermediárias; (vii) sociedades 

controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas as 

Instituições Intermediárias desde que diretamente envolvidos na Oferta; 

(viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas 

mencionadas nos itens “ii” a “v”; e (ix) clubes e fundos de investimento 

cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos 

discricionariamente por terceiros não vinculados. 

  

"Preço de Integralização" Tem o significado atribuído na Cláusula 4.1 abaixo. 

 

"Rateio" O rateio que será operacionalizado pelo Coordenador Líder, no âmbito 

da Oferta Não Institucional, na eventualidade de a totalidade dos Pedidos 

de Reserva admitidos realizados por Investidores Não Institucionais ser 

superior à quantidade de CRI destinada à Oferta Não Institucional.  

 

"Regime Fiduciário" O regime fiduciário instituído pela Emissora sobre os Créditos 

Imobiliários representados pela CCI, a Alienação Fiduciária de Cotas e 

a Conta Centralizadora, na forma do artigo 9º da Lei 9.514/97, com a 

consequente constituição do Patrimônio Separado. 

 

"Remuneração dos CRI" Tem o significado previsto na Cláusula 5.1.2 abaixo. 

 

"Resolução CMN 4.373" Resolução CMN n.º 4.373, de 29 de setembro de 2014. 

"Sierra"  

 

Significa a Sierra Investimentos Brasil Ltda., sociedade limitada com 

sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Fidêncio 
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Ramos, nº 302, Condomínio Vila Olímpia Corporate, Torre B, 5º andar, 

conjunto de salas corporativas nºs 51 à 54, CEP 04551-010, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 01.874.077/0001-53, sociedade integrante do grupo 

econômico da Devedora. 

 

“Shopping Parque Dom Pedro” É o conjunto dos imóveis objeto das matrículas de nsº 126.946, 126.947 

e118.068  do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Campinas, SP, situado 

na Avenida Guilherme Campos, nº 500, Campinas, SP.  

 

 
 

É o conjunto dos imóveis objeto das matrículas de nsº 126.946, 126.947 

e 118.068 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Campinas, SP, situado 

na Avenida Guilherme Campos, nº 500, Campinas, SP 

"Taxa DI" Significa a variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – 

Depósitos Interfinanceiros de um dia, "over extra-grupo", expressas na 

forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 

Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo 

diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br). 

 

"Taxa SELIC" Significa a taxa de juros média ponderada pelo volume das operações de 

financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais, 

apurados pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 

 

"Termo" ou "Termo de 

Securitização" 

O presente Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 160ª 

Série da 1ª Emissão de CRI da Emissora. 

 

"Titulares de CRI" 

 

São os subscritores de CRI no âmbito da Oferta ou aqueles que vierem a 

adquirir CRI no mercado secundário. 

 

"Valor da Cessão" O valor a ser pago pela Emissora à Cedente nos termos do Contrato de 

Cessão. 

 

"Valor Nominal Unitário" Os CRI terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data 

de Emissão dos CRI. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 

 

2.1. Pelo presente Termo, a Emissora vincula, em caráter irrevogável e irretratável, a totalidade dos Créditos 

Imobiliários, representados pela CCI, aos CRI, cujas características são descritas na Cláusula Terceira abaixo.  
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2.1.1. Para fins do artigo 8º da Lei 9.514/97, a Emissora declara que são vinculados ao presente Termo 

os Créditos Imobiliários, devidos exclusivamente pela Devedora, nos termos da Escritura de Emissão de 

Debêntures, na proporção das subscrições e integralizações verificadas no âmbito da Oferta dos CRI.  

 

2.1.2. O valor obtido com a integralização dos CRI pelos Investidores será utilizado pela Emissora para 

pagamento do Valor da Cessão decorrente da cessão, pela Cedente à Emissora, dos Créditos Imobiliários 

representados integralmente pela CCI. 

 

2.1.3. Os recursos obtidos pela Devedora com as Debêntures serão destinados pela Devedora, até 19 de 

junho de 2029, diretamente ou através de suas subsidiárias, para a construção, compra, venda, expansão, 

manutenção e desenvolvimento de determinados Empreendimentos imobiliários, e/ou participação em 

sociedade de propósito específico com fins imobiliários e/ou participação em fundo de investimento 

imobiliário cujo portfólio é composto por Empreendimentos imobiliários nos termos do objeto social da 

Devedora, conforme descritos no Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures. A destinação dos 

referidos recursos será comprovada pela Devedora na forma do Anexo V da Escritura de Emissão de 

Debêntures mediante o envio de notas fiscais ou documentos equivalentes. Caso haja alteração no percentual 

dos recursos a serem destinados a qualquer um dos Empreendimentos listados no Anexo II da Escritura de 

Emissão, será celebrado um aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures nos termos da Cláusula 4.5.1. 

da Escritura de Emissão de Debêntures.  

 

2.1.4. Uma via original da Escritura de Emissão de CCI, encontra-se devidamente custodiada junto à 

Instituição Custodiante, nos termos do § 4º do artigo 18 da Lei 10.931/04. 

 

2.1.5. O Regime Fiduciário, a ser instituído pela Emissora conforme previsto neste Termo, será 

registrado na Instituição Custodiante da CCI, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da Lei 

10.931/04. Uma vez devidamente registrado o Termo, a Instituição Custodiante prestará à Emissora 

declaração elaborada nos moldes do Anexo I a este Termo. 

 

2.1.6. A Emissora pagará à Cedente, pela aquisição dos Créditos Imobiliários representados 

integralmente pela CCI, conforme disposto nas Cláusulas 2.2 e seguintes do Contrato de Cessão, o Valor da 

Cessão de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) na Data da Integralização dos CRI, sem a incidência 

de qualquer taxa de desconto, desde que a liquidação financeira dos CRI ocorra até às 16:00 horas (inclusive), 

considerando o horário local da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou no primeiro Dia Útil 

imediatamente posterior, caso tal liquidação financeira ocorra após às 16:00 horas (exclusive), sendo que em 
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tal caso, a Securitizadora deverá transferir o Valor da Cessão e demais valores que venha a receber em 

decorrência da liquidação dos CRI. 

 

2.1.6.1. Nos termos da Cláusula 2.2 do Contrato de Cessão, o Valor da Cessão será pago pela 

Emissora, por conta e ordem da Cedente, diretamente em favor da Devedora, observados os termos 

do Contrato de Cessão.  

 

2.2. A Emissão dos CRI será realizada em conformidade com o disposto no inciso I do § 1º do artigo 5º da 

Instrução CVM n.º 414, tendo em vista que a Devedora é companhia aberta. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CARACTERÍSTICAS DOS CRI E FORMA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

3.1. Os CRI objeto da presente Emissão, cujo lastro será constituído pela CCI, conforme previsto neste Termo, 

possuem as seguintes características: 

 

1. Emissão: a presente emissão de CRI corresponde à 1ª emissão de CRI da Emissora; 

 

2. Séries: a Emissão será realizada em série única, que corresponde a 160ª série da 1ª emissão de CRI da 

Emissora ("Série"); 

 

3. Quantidade de CRI: serão emitidos 100.000 (cem mil) CRI; 

 

4. Valor Global da Emissão: o valor global da emissão será de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), 

na Data de Emissão dos CRI ("Valor Total da Emissão");  

 

5. Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário dos CRI, na Data de Emissão dos CRI, será de 

R$1.000,00 (mil reais); 

 

6. Atualização Monetária: não haverá atualização monetária para os CRI; 

 

7. Remuneração: os CRI farão jus a juros remuneratórios calculados nos termos da Cláusula Quinta abaixo; 

 

8. Periodicidade de Pagamento e Amortização dos CRI: a amortização do Valor Nominal Unitário ou do 

saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI será realizada em cinco parcelas anuais, sendo a primeira 

devida em 18 de junho de 2025 e a última em 19 de junho de 2029 ("Data de Vencimento dos CRI"), 
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conforme datas indicadas na tabela constante do Anexo II a este Termo. A Remuneração dos CRI será 

devida mensalmente nas datas indicadas na tabela constante do Anexo II a este Termo, sendo o primeiro 

pagamento da Remuneração dos CRI devido em 19 de julho de 2017 e o último na Data de Vencimento 

dos CRI; 

 

9. Regime Fiduciário: o Regime Fiduciário instituído pela Emissora sobre os Créditos Imobiliários 

representados pela CCI, a Alienação Fiduciária de Cotas e a Conta Centralizadora, na forma do artigo 9º 

da Lei 9.514/97, com a consequente constituição do Patrimônio Separado; 

 

10. Ambiente de Depósito, Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação Financeira: os CRI 

serão depositados para distribuição (i) no mercado primário, por meio do MDA, administrado e 

operacionalizado pela CETIP, sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de 

compensação e liquidação da CETIP; e (ii) no mercado secundário, no CETIP21, administrado de 

operacionalizado pela CETIP sendo a liquidação financeira realizada por meio do sistema de 

compensação e liquidação da CETIP; 

 

11. Data de Emissão dos CRI: 07 de junho de 2017; 

 

12. Prazo e Vencimento: os CRI têm prazo de amortização de 4.395 (quatro mil trezentos e noventa e cinco) 

dias, contados da Data de Emissão dos CRI, com vencimento final em 19 de junho de 2029, ressalvadas 

as hipóteses de resgate antecipado e vencimento antecipado previstas neste Termo;  

 

13. Local de Emissão: São Paulo – SP; 

 

14. Multa e Juros Moratórios: na hipótese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos Titulares 

de CRI, os débitos em atraso vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, calculados pro rata temporis, bem como de multa contratual não compensatória de 2% 

(dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial;  

 

15. Forma: os CRI serão emitidos de forma nominativa e escritural e sua titularidade será comprovada por 

extrato expedido pela CETIP, quando os CRI estiverem custodiados eletronicamente na CETIP e/ou o 

extrato da conta dos CRI a ser fornecido pelo Escriturador aos Titulares de CRI com base nas 

informações prestadas pela CETIP, conforme o caso;  

 

16. Locais de Pagamento: os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados 
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pela CETIP, conforme o caso. Caso por qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam 

custodiados na CETIP em qualquer data de pagamento da Remuneração dos CRI, ou de amortização do 

Valor Nominal Unitário ou de seu saldo, conforme o caso, a Emissora deixará, em sua sede, o respectivo 

pagamento à disposição do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipótese, a partir da respectiva data de 

pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou remuneração sobre o valor colocado à disposição 

do Titular dos CRI na sede da Emissora; 

 

17. Atraso no Recebimento dos Pagamentos: sem prejuízo no disposto no item 18 abaixo, o não 

comparecimento do Titular dos CRI para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações 

pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pela 

Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, 

sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde que os 

recursos tenham sido disponibilizados pontualmente, observado o disposto no item 16 acima; 

 

18. Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 

obrigação relativa aos CRI até o primeiro Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia 

que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos;  

 

Fica certo e ajustado que deverá haver um intervalo mínimo de 2 (dois) Dias Úteis entre a data do efetivo 

recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e a data do pagamento de suas obrigações 

referentes aos CRI; 

 

19. Pagamentos: os pagamentos dos Créditos Imobiliários serão depositados diretamente na Conta 

Centralizadora; 

 

20. Ordem de Alocação dos Pagamentos: caso, em qualquer data, o valor recebido pela Emissora a título de 

pagamento dos Créditos Imobiliários não seja suficiente para quitação integral dos valores devidos aos 

Titulares de CRI, tais valores serão alocados observada a seguinte ordem de preferência: (i) despesas do 

Patrimônio Separado, (ii) remuneração dos CRI, pro rata; e (iii) amortização do saldo devedor do Valor 

Nominal Unitário de cada um dos CRI, pro rata; 

 

21. Garantia Flutuante: não; 

 

22. Garantia: a Alienação Fiduciária de Cotas;  

 

23. Coobrigação da Emissora: não haverá coobrigação da Emissora para o pagamento dos CRI;  
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Forma de Distribuição dos CRI: 

 

3.2. A Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM nº 476 e com as demais disposições legais 

e regulamentares aplicáveis, razão pela qual está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, 

nos termos do artigo 6º da referida instrução.  

 

3.3. A Oferta Restrita será registrada pelo Coordenador Líder na ANBIMA exclusivamente para fins de 

informar a base de dados, conforme diretrizes específicas contidas na Deliberação nº 5, de 30 de julho de 2015, 

expedidas pelo Conselho de Regulação e Melhores Práticas do Mercado de Capitais da ANBIMA, nos termos do 

artigo 1º, parágrafo 2º, do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Oferta Restritas Públicas 

de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor nesta data, exclusivamente para fins de compor a 

base de dados da ANBIMA;  

 

3.4.  Público-Alvo: A Oferta Restrita é destinada aos Investidores Profissionais. 

 

3.5.  Início da Oferta: O início da Oferta deverá ser informado pelo Coordenador Líder à CVM por meio da 

Comunicação de Início, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da primeira procura a potenciais 

Investidores, nos termos da Instrução CVM 476, por intermédio da página da CVM, na rede mundial de 

computadores ou de outra forma a ser requerida/orientada pela CVM, devendo esta comunicação conter as 

informações indicadas no Anexo 7º-A da Instrução CVM 476.  

 

3.6. Subscrição e Integralização: Os CRI serão subscritos e integralizados à vista pelos Investidores 

Profissionais, devendo os mesmos fornecerem, por escrito, declaração no boletim de subscrição, atestando que 

estão cientes, dentre outras declarações, que: (a) a Oferta Pública Restrita não foi registrada na CVM; (b) os CRI 

ofertados estão sujeitos às restrições de negociação previstas na Instrução CVM nº 476. Ademais, os Investidores 

Profissionais deverão fornecer, por escrito, declaração, atestando sua condição de investidor profissional, nos 

termos definidos neste Termo.  

 

3.7. Para fins de atender o que prevê o item 15 do Anexo III da Instrução CVM n.º 414, os Anexos III, IV, e V 

ao presente Termo contêm as declarações do Coordenador Líder, da Securitizadora e do Agente Fiduciário, 

respectivamente. 

 

3.8. Os CRI da presente Emissão somente poderão ser negociados nos mercados regulamentados de valores 

mobiliários depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada data de subscrição ou aquisição dos CRI pelo respectivo 

DocuSign Envelope ID: E9EB3B9A-8901-4E66-B874-D010F2BB1291



 
 
Titular de CRI e apenas entre Investidores Qualificados, desde que a Emissora cumpra todas as obrigações 

previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação dos CRI deverá sempre respeitar as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DOS CRI 

 

4.1. Os CRI serão subscritos e integralizados à vista, em uma única data, em moeda corrente nacional, pelo seu 

Valor Nominal Unitário, acrescido ou deduzido de eventual ágio ou deságio apurado quando da subscrição e 

integralização dos CRI ("Preço de Integralização") na Data de Integralização. 

 

4.1.1. O Preço de Integralização será pago à vista em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos 

CRI, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela CETIP: (i) nos termos do respectivo Boletim de 

Subscrição; e (ii) para prover recursos a serem destinados pela Emissora previsto nas Cláusulas 4.3 e 

seguintes deste Termo. 

 

4.2. Procedimento de Integralização: A integralização dos CRI será realizada via CETIP e os recursos serão 

depositados na Conta Centralizadora.  

 

Destinação dos Recursos 

 

4.3. Os recursos obtidos pela Emissora com a distribuição dos CRI serão utilizados para pagamento do Valor 

de Cessão à Cedente.  

 

4.4. Os recursos obtidos pela Devedora com emissão das Debêntures serão destinados pela Devedora, até 19 

de junho de 2029, diretamente ou através de suas subsidiárias, para a construção, compra, venda, expansão, 

manutenção e desenvolvimento de determinados Empreendimentos imobiliários, e/ou participação em sociedade 

de propósito específico com fins imobiliários e/ou participação em fundo de investimento imobiliário cujo 

portfólio é composto por Empreendimentos imobiliários, nos termos do objeto social da Devedora, conforme 

descritos no Anexo VI deste Termo de Securitização e do Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures. A 

destinação dos referidos recursos será comprovada pela Devedora na forma do Anexo V da Escritura de Emissão 

de Debêntures mediante o envio de recibos de subscrição ou compra de cotas, recibos de adiantamento para futuro 

aumento de capital ou ata de aumento de capital, notas fiscais ou documentos equivalentes ao Agente Fiduciário, 

podendo este solicitar à Devedora quaisquer esclarecimentos e/ou documentos que se façam necessários para a 

comprovação da utilização dos referidos recursos, na forma da Cláusula 4.5.2.3.2 da Escritura de Emissão de 

Debêntures.  
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4.4.1. No caso em que os recursos obtidos por meio da Emissão, forem destinados pela Emissora para a 

construção, compra, venda, expansão, manutenção e desenvolvimento de determinados Empreendimentos 

imobiliários por meio de suas subsidiárias, da participação em sociedades de propósito específico com fins 

imobiliários e/ou da participação em fundo de investimento imobiliário, a Emissora deverá comprovar (i) 

o aporte dos respectivos recursos na referida subsidiária ou fundo de investimento imobiliário mediante 

recibos de subscrição ou compra de cotas, recibos de adiantamento para futuro aumento de capital ou ata 

de aumento de capital, conforme o caso; e (ii) que tal subsidiária ou fundo de investimento imobiliário 

efetivamente aplicou os referidos recursos nos Empreendimentos imobiliários, na forma do Anexo V da 

Escritura de Emissão.   

 

4.4.1. A Devedora poderá alterar os percentuais indicados no Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures 

como proporção dos recursos captados a ser destinada a cada Empreendimento, e tal alteração não depende e não 

dependerá da anuência da Emissora e/ou dos Titulares de CRI, sendo certo que será celebrado um aditamento à 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

 

4.4.2. A alteração dos percentuais indicados no Anexo II da Escritura de Emissão de Debêntures como proporção 

dos recursos captados a ser destinada a cada Empreendimento, será formalizada por meio de aditamento à Escritura 

de Emissão de Debêntures nos termos da Cláusula 4.5.2.1. da mesma, sendo que o referido aditamento da Escritura 

de Emissão de Debêntures deverá ser inscrito na JUCERJA, nos termos da Cláusula Error! Reference source not 

found.. Para fins do disposto nesta cláusula, na mesma data em que for celebrado o aditamento à Escritura de 

Emissão de Debêntures formalizando as alterações ao Anexo II da mesma, a Emissora e o Agente Fiduciário 

celebrarão, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Titulares de CRI, o correspondente aditamento a este 

Termo de Securitização para alterar seu Anexo VI. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, JUROS REMUNERATÓRIOS E 

AMORTIZAÇÃO DOS CRI 

  

5.1. A Remuneração dos CRI será paga em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas, nas datas de vencimento 

e demais condições especificadas no Anexo II a este Termo, sendo que a primeira parcela será devida em 19 de 

julho de 2017 e a última parcela em 19 de junho de 2029. O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 

cinco parcelas, conforme datas de vencimento e demais condições especificadas no Anexo II a este Termo. 

 

5.1.1. O valor nominal unitário dos CRI não será atualizado monetariamente. 
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5.1.2. Sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo, conforme o caso, incidirão juros 

remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, base 252 

(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, acrescida exponencialmente de 1% (um por cento) ao ano, base 

252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Sobretaxa" e, em conjunto com a Taxa DI, "Remuneração 

das CRI"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde 

a Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração dos CRI (conforme definido abaixo) 

imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento.  

 

5.1.3. O cálculo da Remuneração dos CRI obedecerá à seguinte fórmula:  

 

J = VNe x (Fator Juros – 1), onde 

 

J = valor da Remuneração dos CRI devida no final de cada Período de Capitalização dos CRI, calculada 

com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento; 

 

VNe = Valor Nominal Unitário dos CRI ou seu saldo, conforme o caso, calculado com 8 (oito) casas 

decimais, sem arredondamento; 

 

Fator Juros = Fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da 

seguinte forma:  

 

FatorJuros = (FatorDI) x (Fator de Spread) 

 

Onde:  

 

Fator DI = Produtório das Taxas DI desde a Data de Integralização dos CRI ou da Data de Pagamento da 

Remuneração dos CRI imediatamente anterior, inclusive, até à data de cálculo, exclusive, calculado com 8 

(oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: 

 

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝐼 = ∏ (1 +
𝑃

100
× 𝑇𝐷𝐼𝑘)

𝑛

𝑘=1
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Onde: 

 

n = Número total de Taxas DI consideradas no cálculo do ativo, sendo "n" um número inteiro. . 

 

P = 100 (cem) 

 

TDIk = Taxa DI, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, 

da seguinte forma: 

 

𝑇𝐷𝐼𝑘 = (
𝐷𝐼𝑘

100
+ 1)

1
252 − 1 

 

Onde: 

 

k = Número de ordem das Taxas DI, variando de 1 (um) até "n"; 

 

DIk = Taxa DI de ordem k divulgada pela CETIP, de 2 (dois) Dias Úteis anteriores à Data de Integralização 

ou em 4 (quatro) Dias Úteis anteriores à Data de Pagamento da Remuneração dos CRI imediatamente 

anterior, conforme o caso, inclusive, até 4 (quatro) Dias Úteis anteriores a data de cálculo, exclusive.   

 

 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = (
𝑖

100
+ 1)

𝑑𝑢𝑝
252

 

Fator Spread  Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 

conforme fórmula abaixo: 

 

i = 1,0000 (um inteiro ), informada com 4 (quarto) casas decimais; e 
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dup = Número de dias úteis entre a Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração das 

Debêntures imediatamente anterior e a data de cálculo, sendo dup um número inteiro. 

 

Observações: 

 

 

 Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-

se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante 

até o último considerado. 

 

 O fator resultante da expressão (Fator DI x Fator de Spread) deve ser considerado com 9 (nove) casas 

decimais, com arredondamento. 

 

 A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela 

entidade responsável pelo seu cálculo. 

 

 Para fins de cálculo da Remuneração dos CRI define-se "Período de Capitalização dos CRI" como o 

intervalo de tempo que se inicia na Data de Integralização dos CRI, no caso do primeiro Período de 

Capitalização dos CRI, ou nas Datas de Pagamento da Remuneração dos CRI indicadas na tabela constante 

do Anexo II imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização dos CRI, e termina nas 

Datas de Pagamento da Remuneração dos CRI indicadas na tabela constante do Anexo II. 

 

5.1.4. Indisponibilidade Temporária da Taxa DI. Observado o disposto na Cláusula 5.1.5 abaixo, no caso 

de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista 

neste Termo, será utilizada, em sua substituição, para apuração de "TDIk", a última Taxa DI divulgada 

oficialmente, até a data do cálculo, não sendo devidas compensações entre a Emissora e os Titulares de CRI, 

quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável. 

 

5.1.5. Indisponibilidade da Taxa DI. Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por prazo superior a 10 (dez) 

dias, ou caso seja extinta ou haja a impossibilidade legal ou judicial de aplicação da Taxa DI aos CRI, será 

utilizada, em sua substituição, automaticamente, a taxa substituta que venha a ser adotada pelos agentes de 

mercado em operações similares. Caso não haja uma taxa substituta para a Taxa DI, será utilizada então a 

Taxa SELIC, sendo que na falta da Taxa SELIC ("Evento de Ausência da Taxa DI") a Emissora deverá, no 

prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis contados do Evento de Ausência da Taxa DI, convocar a Assembleia 

Geral (na forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e neste Termo), 

para que os Titulares de CRI definam, por aprovação de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI que 
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estiverem presentes na Assembleia, desde que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em 

Circulação, e de comum acordo com a Emissora, o novo parâmetro de Remuneração dos CRI, a ser aplicado, 

que deverá ser aquele que melhor reflita os parâmetros utilizados em operações similares vigentes à época. 

Até a deliberação desse novo parâmetro de remuneração, quando do cálculo de quaisquer obrigações 

pecuniárias relativas aos CRI, será utilizado, para apuração da Remuneração dos CRI, a última Taxa DI 

divulgada oficialmente, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os Titulares de CRI 

quando da deliberação do novo parâmetro de Remuneração dos CRI.  

 

5.1.5.1. Caso a Devedora não concorde com a taxa substitutiva definida na Assembleia Geral na forma da 

Cláusula 5.1.5 acima, a Devedora deverá promover o resgate antecipado das Debêntures, em conformidade 

com a Cláusula 5.4.7.1 da Escritura de Emissão de Debêntures.  

 

5.1.5.2. Na hipótese específica prevista na Cláusula 5.1.5.1 acima, não será devido o prêmio previsto na 

Cláusula 6.5 abaixo. 

 

5.1.6. O pagamento efetivo da Remuneração dos será feito em parcelas mensais consecutivas, sem 

carência, sendo o primeiro pagamento em 19 de julho de 2017, e as demais em cada uma das datas de 

pagamento estabelecidas no Anexo II (cada uma, uma "Data de Pagamento da Remuneração das 

Debêntures"). O Valor Nominal Unitário dos CRI, ou seu saldo, conforme o caso, será amortizado em cinco 

parcelas com vencimento em 19 de junho de 2029. 

  

5.1.7. A Amortização, bem como a Remuneração dos CRI, serão pagas nas respectivas datas de pagamento 

indicadas no Anexo II deste Termo de Securitização e de acordo com a fórmula a seguir:  

 

PMTi = AMi + J , onde:  

 

PMTi = Pagamento referente ao mês i, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; 

 

AMi = Valor unitário da i-ésima parcela de Amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento, identificado no Anexo II; 

 

J = conforme definido na cláusula 5.1.3 acima. 

 

5.1.8. Farão jus aos pagamentos relativos aos CRI aqueles que sejam titulares de CRI ao final do Dia Útil 

imediatamente anterior a cada uma das Datas de Pagamento da Remuneração dos CRI. 
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5.2. Os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no ano em questão serão 

prorrogados pelo número de dias necessários para assegurar que, entre o efetivo recebimento dos recursos 

decorrentes dos Créditos Imobiliários representados pela CCI pela Emissora e o pagamento de suas obrigações 

referentes aos CRI, sempre decorra 2 (dois) Dias Úteis, com exceção do vencimento final dos CRI previsto na 

tabela constante do Anexo II deste Termo.  

 

5.3. Os pagamentos dos CRI serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP. Caso por 

qualquer razão, a qualquer tempo, os CRI não estejam custodiados na CETIP na data de seu pagamento, a Emissora 

deixará, em sua sede, o respectivo pagamento à disposição do respectivo Titular dos CRI. Nesta hipótese, a partir 

da referida data de pagamento, não haverá qualquer tipo de atualização ou remuneração sobre o valor colocado à 

disposição do Titular do CRI na sede da Emissora. 

 

5.4.  O não comparecimento do Titular dos CRI para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações 

pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas neste Termo ou em comunicado publicado pela Emissora, 

não lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, 

assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde que os recursos tenham sido 

disponibilizados pontualmente. 

 

5.5. Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer parcelas dos CRI, os débitos em atraso vencidos e não 

pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, bem como 

de multa contratual não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO, RESGATE ANTECIPADO 

OBRIGATÓRIO, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CRI  

 

Resgate Antecipado Facultativo Total e Amortização Extraordinária Parcial 

 

6.1. A partir do final do 8º (oitavo) ano, contado da Data de Emissão, ou seja, a partir do dia 07 de junho de 

2025, inclusive, a Emissora promoverá o consequente resgate antecipado total ou a amortização extraordinária 

parcial dos CRI, observado o disposto na Cláusula 6.2 e seguintes abaixo. 

 

6.2. Caso a Emissora receba uma comunicação acerca do resgate antecipado facultativo total ou da amortização 

extraordinária facultativa parcial das Debêntures ("Comunicação"), a Emissora deverá, no prazo de até 2 (dois) 

Dias Úteis da data de recebimento da referida Comunicação, publicar um comunicado na forma da Cláusula 15.1 
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abaixo, com os termos e condições previstos na Comunicação, conforme previsto nas Cláusulas 6.2.3 e 6.2.4 da 

Escritura de Emissão de Debêntures. 

 

6.3. Observado o disposto nas Cláusulas 6.1 e 6.2 acima, caso a Emissora realize o resgate antecipado total ou 

a amortização extraordinária parcial dos CRI, referida amortização extraordinária ou resgate antecipado será 

realizado independentemente da anuência ou aceite prévio dos Titulares de CRI, os quais desde já autorizam a 

Emissora, o Agente Fiduciário, a CETIP a realizar os procedimentos necessários a efetivação da amortização 

extraordinária e/ou o resgate antecipado, independentemente de qualquer instrução ou autorização prévia. 

 

6.4. A amortização extraordinária parcial dos CRI será realizada de forma proporcional entre todos os CRI.  

 

6.5. O resgate antecipado total dos CRI será realizado mediante o pagamento pela Emissora do saldo do Valor 

Nominal Unitário dos CRI, enquanto que a amortização extraordinária parcial terá como base o pagamento de 

percentual sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI a ser amortizado, sendo que em ambos os casos 

haverá acréscimo de: 

 

(i) Remuneração dos CRI, calculada pro rata temporis, desde a data do último pagamento da 

Remuneração dos CRI ocorrido, conforme prevista no Anexo II, até a data do efetivo resgate ou 

amortização, conforme o caso; e  

 

(ii) prêmio flat incidente sobre o valor do resgate antecipado total ou da Amortização Extraordinária 

Parcial, conforme o caso, de acordo com a tabela abaixo:  

 

Início (mês) Fim (mês) Prêmio Flat 

09/06/2025 08/06/2026 2.00% 

09/06/2026 08/06/2027 1.50% 

09/06/2027 08/06/2028 1.00% 

09/06/2028 18/06/2029 0.50% 

 

 

6.6. Havendo o resgate antecipado dos CRI no caso de não haver acordo entre a Devedora e os Titulares de 

CRI com relação à taxa substitutiva à Taxa DI, conforme Cláusulas 5.1.5, 5.1.5.1 e 5.1.5.2 acima, os CRI serão 

resgatados antecipadamente, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de realização da respectiva Assembleia 

Geral, sendo certo que nesta hipótese o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI serão calculados nos termos da 

Cláusula Quinta acima.  
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 6.6.1. Em caso de Amortização Extraordinária Facultativa Parcial ou a qualquer momento após o final 

do 3º (terceiro) ano, contado da Data de Emissão, ou seja, a partir do dia 07 de junho de 2020, inclusive, e mediante 

solicitação da Devedora, o Debenturista deverá proceder à liberação da garantia de Alienação Fiduciária de Cotas 

desde que montante das cotas de emissão do FII objeto da Alienação Fiduciária de Cotas que continuará a garantir 

as Obrigações Garantidas após a referida liberação resulte em um Loan to Value de Liberação de, no máximo, 

65% (sessenta e cinco por cento), observados os demais termos e condições estabelecidos no Contrato de 

Alienação Fiduciária de Cotas. A liberação da garantia na forma aqui prevista não ocorrerá caso algum Evento de 

Vencimento Antecipado tenha ocorrido e não tenha sido sanado dentro dos respectivos prazos de cura previstos 

na Cláusula 6.9. abaixo. Adicionalmente, para os fins do que aqui estabelecido, Loan to Value de Liberação 

significa o valor correspondente à divisão do saldo devedor atualizado dos CRI pelo valor das cotas de emissão 

do FII objeto da Alienação Fiduciária de Cotas.  

 

6.6.2. A Emissora poderá solicitar à Devedora o reforço da Alienação Fiduciária de Cotas, observados 

os demais termos e condições estabelecidos no Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas: (i) a qualquer momento 

após a Data de Emissão, (a) na hipótese de modificação da empresa que presta os serviços de administração do 

Shopping Parque Dom Pedro e os Titulares dos CRI, conforme assembleia geral, não estiverem de acordo em 

permanecer com a garantia de Alienação Fiduciária de Cotas com a nova administradora do Shopping Parque Dom 

Pedro, nos termos da Cláusula 5.2.1 do Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas, (b) nas hipóteses de 

deterioração da garantia de Alienação Fiduciária de Cotas estabelecidas nas Cláusulas 5.4 e 5.5 do Contrato de 

Alienação Fiduciária de Cotas, bem como (ii) a qualquer momento após o final do 3º (terceiro) ano, contado da 

Data de Emissão, ou seja, a partir do dia 07 de junho de 2020, inclusive, caso o valor correspondente à divisão do 

saldo devedor atualizado dos CRI pelo valor das Cotas Alienadas (Loan to Value), seja superior a 80% (oitenta 

por cento). 

 

6.7. Vencimento Antecipado  

 

6.7.1. Vencimento Antecipado Automático. A Emissora declarará o vencimento antecipado dos CRI e exigirá 

da Devedora, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, o imediato e 

integral pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração, calculada 

pro rata temporis, desde a Data de Integralização ou a última Data de Pagamento da Remuneração, dos CRI 

imediatamente anterior até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo dos Encargos Moratórios, do prêmio previsto 

na Cláusula 6.5 acima, conforme o caso, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos nos termos 

deste Termo ("Montante Devido Antecipadamente"), na data que tomar ciência da ocorrência de qualquer uma das 

seguintes hipóteses ("Eventos de Vencimento Antecipado Automático"):  

 

(i) liquidação, dissolução ou extinção da Devedora e/ou do FII, ou qualquer procedimento análogo que venha 
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a ser criado por lei; 

 

(ii) requerimento de autofalência ou pedido de falência formulado por terceiros e não elidido no prazo legal 

pela Devedora; 

 

(iii) pedido de recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da Devedora; 

 

(iv) transformação da Devedora de sociedade por ações em sociedade limitada ou qualquer outro tipo 

societário;  

 

(v) vencimento antecipado de quaisquer dívidas e/ou obrigações financeiras da Devedora e/ou de quaisquer 

de suas controladas, diretas e/ou indiretas, e/ou de coligadas, decorrente(s) de títulos, contratos financeiros, 

empréstimos ou qualquer outra dívida celebrada com quaisquer terceiros envolvendo valor, 

individualmente ou em conjunto, igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 

 

(vi) questionamento judicial pela Devedora sobre a validade, nulidade e exequibilidade da Escritura de 

Emissão de Debêntures e/ou do Contrato de Cessão; 

 

(vii) se for verificada a invalidade, nulidade, inexequibilidade da Escritura de Emissão de Debêntures e/ou do 

Contrato de Cessão, por meio de decisão judicial transitada em julgado;  

 

(viii) inadimplemento, pela Devedora, de qualquer obrigação pecuniária oriunda das Debêntures (pagamento de 

principal e juros), não sanada no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contado de seu vencimento, exceto para 

obrigações pecuniárias que possuam outro prazo de cura definido na Escritura de Emissão de Debêntures, 

observado, ainda, o estabelecido na Cláusula 6.9.4 abaixo; ou  

 

(ix) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Devedora, das 

obrigações assumidas na Escritura de Emissão de Debêntures ou nos demais Documentos da Operação. 

 

6.9.1.1. Ocorrido qualquer Evento de Vencimento Antecipado Automático, os CRI tornar-se-ão 

automaticamente vencidos, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, neste 

sentido, obrigando-se a Emissora a realizar, nos termos da Cláusula 6.12 abaixo, o pagamento do Montante 

Devido Antecipadamente. 
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6.9.2. Vencimento Antecipado Não Automático. Adicionalmente, tão logo a Emissora tome ciência dos eventos 

descritos abaixo, não sanados no prazo de cura, deverá adotar as providências previstas na Cláusula 6.10 abaixo 

("Eventos de Vencimento Antecipado Não Automáticos"):  

 

(i) caso os recursos obtidos com a emissão das Debêntures não sejam destinados conforme a Destinação dos 

Recursos, indicada na Cláusula 4.5 da Escritura de Emissão de Debêntures;  

 

(ii) alteração ou modificação do objeto social disposto no Estatuto Social da Devedora, conforme em vigor 

nesta data, que modifique substancialmente as atividades por ela praticadas atualmente;  

 

(iii) alienação, cisão, fusão ou incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo 

a Devedora, para quaisquer terceiros e que resulte em alteração de Controle da Devedora, salvo (a) se a alteração 

do controle acionário ocorrer de forma que qualquer um dos atuais acionistas que compõem o bloco de controle 

ou empresas do seu grupo econômico permaneça como controlador direto ou indireto da Devedora, ou (b) seja 

obtida a anuência do Debenturista após ter sido comunicado pela Devedora até a data da ocorrência da respectiva 

operação, observado que o Debenturista deverá se manifestar em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da 

referida comunicação, sob pena de que, após o referido prazo, a anuência será considerada como não obtida, ou 

(b.2) em caso de não obtenção da anuência do Debenturista, seja realizado o Resgate Antecipado Facultativo Total 

das Debêntures, sendo que, nesta hipótese, a Devedora deverá comunicar a sua intenção em realizar o Resgate 

Antecipado Facultativo Total das Debêntures, de acordo com o estabelecido na Cláusula 6.2.3 da Escritura de 

Emissão de Debêntures, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data na qual a anuência não foi obtida, bem como 

não será aplicável o período de lock-up estabelecido na Cláusula 6.2.1 da Escritura de Emissão de Debêntures e 

não será devido o prêmio estabelecido na Cláusula 6.2.4 Escritura de Emissão de Debêntures ;  

 

(iv) descumprimento pela Devedora de qualquer obrigação pecuniária oriunda dos demais Documentos da 

Operação, não sanado no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis da data em que tal obrigação se tornou devida, exceto 

para obrigações pecuniárias que possuam outro prazo de cura já definido nos Documentos da Operação;  

 

(v) redução do capital social da Devedora, sem a prévia aprovação dos Debenturistas nos termos da Cláusula 

6.11 abaixo, exceto se para a absorção de prejuízos;  

  

(vi) inadimplemento, pela Devedora, e/ou por quaisquer de suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou 

coligadas, de qualquer obrigação pecuniária envolvendo valor, individualmente ou em conjunto, igual ou superior 

a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não sanado: (a) no prazo previsto no respectivo contrato, se houver, 

ou (b) caso não haja um prazo de cura específico no respectivo contrato, no prazo de até 10 (dez) dias da data em 
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que tal obrigação se tornou devida, exceto se validamente comprovado, neste prazo, a critério do Debenturista, 

que o pagamento não era devido, por qualquer razão;  

 

(vii) realização de qualquer pagamento de dividendos pela Devedora, de juros sob capital próprio ou de 

qualquer tipo de participação nos resultados pela Devedora caso esteja em curso de um Evento de Vencimento 

Antecipado nos termos deste Termo, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório 

previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da Devedora em vigor nesta 

data;  

 

(viii) descumprimento, pela Devedora de qualquer obrigação não pecuniária, previsto na Escritura de Emissão 

de Debêntures e/ou nos Documentos da Operação, não sanada em até 15 (quinze) Dias Úteis contados da data em 

que for recebido aviso escrito enviado pela Emissora à Devedora, exceto para obrigações que possuam outro prazo 

de cura definido na Escritura de Emissão de Debêntures ou nos demais Documentos da Operação;  

 

(ix) se a Devedora e/ou por quaisquer de suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou coligadas, sofrer protesto 

de título em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), por cujo 

pagamento seja responsável e que no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contados da data do respectivo protesto, (a) 

não seja comprovado que tal protesto foi efetuado por erro ou má-fé e terceiro, (b) o protesto não for cancelado ou 

sustado, ou (c) a exequibilidade do protesto não for suspensa por decisão judicial ou (d) se houver depósito em 

garantia; 

  

(x) inadimplemento, pela Devedora, por quaisquer de suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou por suas 

coligadas, de qualquer decisão judicial, administrativa e/ou arbitral irrecorrível contra a Devedora, quaisquer de 

suas controladas, diretas ou indiretas, e/ou suas coligadas, em valor unitário ou agregado, igual ou superior a 

R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  

  

(xi) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, subconvenções, 

alvarás ou licenças, inclusive as ambientais, que sejam necessárias para o regular exercício das atividades 

desenvolvidas pela Devedora e/ou por qualquer de suas Controladas, diretas ou indiretas, e/ou suas coligadas, 

conforme o caso, e desde que, cumulativamente, (a) tal ato implique diretamente na redução do último rating anual 

da Devedora, e (b) a referida não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, não seja contestada, tendo 

sido obtido efeito suspensivo dos seus efeitos, em até 30 (trinta) dias contados da data da sua ocorrência; 

 

(xii) comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Devedora na Escritura de Emissão de 

Debêntures e/ou nos demais Documentos da Operação, provaram-se falsas, incorretas, incompletas ou enganosas 

na data em que foram prestadas. As declarações prestadas pela Devedora, na Escritura de Emissão de Debêntures 
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e/ou nos demais Documentos da Operação, incorretas ou incompletas, poderão ser sanadas, quando possível, no 

prazo até 15 (quinze) Dias Úteis contados de quando a Devedora tiver ciência ou de quando a Devedora for 

notificada pela Emissora de tal fato;  

  

(xiii) ato de qualquer autoridade governamental com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar, 

desapropriar ou de qualquer modo adquirir, compulsoriamente, totalidade ou parte substancial dos ativos, 

propriedades, das ações do capital social da Devedora, desde que, cumulativamente, (a) tal ato afete de forma 

adversa a capacidade da Devedora de cumprir qualquer de suas obrigações previstas neste Termo e nos demais 

Documentos da Operação, e (b) o referido ato praticado por autoridade governamental não seja contestado, tendo 

sido obtido efeito suspensivo dos seus efeitos, em até 30 (trinta) dias contados da data da sua ocorrência;  

 

(xiv) descumprimento de qualquer obrigação anticorrupção, quando aplicável, e existência de sentença 

condenatória transitada em julgado, em razão da prática, pela Devedora, de atos que importem trabalho infantil, 

trabalho análogo ao escravo, proveito criminoso da prostituição ou danos ao meio ambiente;  

  

(xvii) não observância, pela Devedora, dos seguintes índices financeiros cumulativamente (ou seja, a não 

observância de apenas um dos Índices Financeiros estipulados nos itens "a" e "b" abaixo não constituirá um Evento 

de Vencimento Antecipado), sendo referidos Índices Financeiros calculados pela Devedora até 10 (dez) dias 

corridos após a divulgação das demonstrações financeiras consolidadas da Devedora a partir de 2017 (inclusive), 

a serem verificadas pelo Debenturista anualmente com base nas informações anuais consolidadas divulgadas 

regulamente pela Devedora ("Verificação Anual pelo Debenturista"), observando-se que a primeira Verificação 

Anual pelo Debenturista ocorrerá com base nos resultados de 31 de dezembro de 2017 ("Índice Financeiro"):  

  

(a)         relação entre Dívida Líquida e EBTIDA Ajustado Consolidado Gerencial igual ou inferior a 3,5 

(três inteiros e cinco décimos) vezes. 

  

(b)          relação entre: 

  

(1) O índice obtido pela divisão do Caixa e Equivalentes de Caixa somado as Aplicações Financeiras de 

Curto Prazo e ao EBITDA Ajustado Consolidado Gerencial apurado no 4º trimestre de cada ano, 

devidamente anualizado (multiplicado por 4 (quatro)), por empréstimos, financiamentos e instrumentos de 

dívidas constantes do Passivo Circulante Gerencial, igual ou superior 1,3 (um inteiro e três décimos) vezes; 

e 

  

(2) O índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado Consolidado Gerencial apurado no 4º trimestre de 

cada ano, devidamente anualizado (multiplicado por 4 (quatro)), por pagamentos de juros decorrentes de 
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empréstimos, cédulas de crédito imobiliário e debêntures, constantes do Fluxo de Caixa Gerencial, 

deduzidos da Receita Financeira Gerencial, igual ou superior 1,5 (um inteiro e cinco décimos) vezes. 

  

(c) Para fins do presente item (xviii) aplicar-se-ão as seguintes definições: 

  

"Dívida Líquida" significa, com base nas últimas demonstrações financeiras anuais completas da Devedora 

divulgada ao mercado e à CVM: (a) o somatório de empréstimos, financiamentos, excluindo-se as 

obrigações por aquisições de bens e as dívidas decorrentes de parcelamentos tributários; (b) menos as 

disponibilidades (somatório do caixa mais aplicações financeiras); e 

  

"EBTIDA Ajustado Consolidado Gerencial" significa, com base nas últimas demonstrações financeiras 

anuais completas da Devedora divulgadas ao mercado e à CVM: o lucro ou o prejuízo líquido, antes da 

contribuição social e do imposto de renda, subtraindo-se as receitas e adicionando-se as despesas geradas 

pelos resultados financeiros e não operacionais, depreciação e amortização e resultados não recorrentes, 

como por exemplo venda de ativos e reavaliação de ativos. 

 

6.9.3. Para os fins do disposto no inciso "xvii" da Cláusula 6.9.2 acima, em cada Verificação Anual pela 

Emissora, o Índice Financeiro deverá ser calculado pela Devedora com base nas normas contábeis vigentes à época 

da elaboração das demonstrações financeiras da Devedora e deverá ser enviada à Emissora a memória de cálculo 

do Índice Financeiro acompanhado de todos os documentos necessários a sua verificação até a data mencionada 

no item "xvii" da Cláusula 6.9.2. Desse modo, a Devedora desde já se compromete durante toda a vigência das 

Debêntures, a apresentar à Emissora, todas as informações contábeis necessárias para que esses possam verificar 

o Índice Financeiro com base nas informações contábeis derivadas das demonstrações financeiras da Devedora 

que, por sua vez, serão auditadas pelos auditores independentes da Devedora à época, devidamente registrados na 

CVM. A Devedora auxiliará a Emissora no entendimento das informações contábeis a eles fornecidas nos termos 

desta Cláusula 6.9.3 para que a Emissora possa verificar o Índice Financeiro.  

 

6.10. Caso seja verificada a ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não-Automático, a 

Emissora deverá convocar uma Assembleia Geral em até 2 (dois) Dias Úteis contados de sua ciência sobre tal 

evento. Caso a referida Assembleia Geral seja instalada e haja deliberação (a) em primeira convocação, e os 

Titulares de CRI representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, ou (b) 

em segunda convocação, e os Titulares de CRI representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos 

presentes, desde que estes representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRI em Circulação, exceto se 

exigido quórum superior conforme a legislação aplicável, decidam pela declaração do vencimento antecipado das 

Debêntures, a Emissora deverá formalizar uma ata de assembleia geral de debenturistas aprovando a declaração 

do vencimento antecipado de todas as obrigações da Devedora constantes da Escritura de Emissão de Debêntures 
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e, consequentemente dos CRI, sendo que a Devedora deverá pagar o Montante Devido Antecipado. Todavia, em 

qualquer hipótese, incluindo, sem limitação, a não instalação da Assembleia Geral, em primeira ou em segunda 

convocação ou ausência de quórum necessário para deliberação, conforme acima, a Emissora deverá manifestar-

se pelo não vencimento antecipado das Debêntures.   

 

6.11. Para os fins do estabelecido no item (v), da Cláusula 6.9.1 acima, a Emissora deverá convocar uma 

Assembleia Geral dos Titulares dos CRI previamente à realização da redução do capital social da Devedora. Caso 

(i) a referida Assembleia Geral de Titulares dos CRI não seja instalada nem em primeira, nem em segunda 

convocação, ou (ii) a referida Assembleia Geral seja instalada (a) em primeira convocação, e os Titulares de 

representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação, ou (b) em segunda 

convocação, e os Titulares de CRI representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos presentes, 

desde que estes representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos CRI em Circulação, exceto se exigido quórum 

superior conforme a legislação aplicável, decidam pela não aprovação da redução do capital social da Devedora, 

ou (iii) caso a referida Assembleia Geral seja instalada em segunda convocação e não haja quórum suficiente para 

realizar a deliberação da referida matéria, a Devedora não poderá realizar a redução do seu capital social sob pena 

de incorrer em um Evento de Vencimento Antecipado Não-Automático. Todavia, caso a Assembleia Geral de 

Titulares dos CRI acima mencionada seja instalada e haja deliberação de Titulares dos CRI representando, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e/ou 50% (cinquenta por cento) mais um dos 

CRI em Circulação presentes, em segunda convocação, desde que estes representem, no mínimo, 30% (trinta por 

cento) dos CRI em Circulação, exceto se exigido quórum superior conforme a legislação aplicável, a favor da 

aprovação da redução do capital social da Devedora, a Emissora deverá formalizar uma Assembleia Geral 

aprovando a redução do capital social da Devedora em questão.  

 

6.12. Na hipótese de vencimento antecipado na forma das Cláusulas 6.9.1, 6.9.2, 6.10 e 6.11 acima, a Emissora 

declarará o vencimento antecipado dos CRI, nos termos indicados neste Termo, devendo ser entregue notificação 

neste sentido pela Emissora à Devedora. 

 

6.13. Caso o resgate dos CRI não ocorra na forma estipulada no item anterior, além da Remuneração devida, os 

Encargos Moratórios serão acrescidos ao Montante Devido Antecipadamente, incidentes desde a data em que tais 

valores seriam devidos até a data de seu efetivo pagamento. 

 

6.14.  Caso seja decretado o vencimento antecipado das Debêntures, e consequentemente, dos CRI, após o 

recebimento do Montante Devido Antecipadamente, a Emissora efetuará o pagamento integral do saldo do Valor 

Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração, dos Encargos Moratórios (se houver), do prêmio 

previsto na Cláusula 6.5 acima, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos, calculados pro rata 

temporis até a data do pagamento dos CRI declarados vencidos antecipadamente. O pagamento acima referido 
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será realizado no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis (inclusive) contados do recebimento do Montante Devido 

Antecipadamente a serem pagos pela Devedora, na forma e prazos previstos na Escritura de Emissão de 

Debêntures. Caso a Emissora, tendo recebido os Créditos Imobiliários, não realize o referido pagamento no prazo 

acima estipulado, o Agente Fiduciário deverá promover a liquidação do Patrimônio Separado nos termos da 

Cláusula Nona deste Termo.  

 

6.15. A Emissora e o Agente Fiduciário obrigam-se a, tão logo tenham conhecimento de qualquer dos eventos 

acima, comunicar imediatamente a outra Parte. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA 

 

7.1. Fatos relevantes acerca dos CRI e da própria Emissora: A Emissora obriga-se a informar todos os fatos 

relevantes acerca da Emissão e da própria Emissora mediante publicação no jornal de grande circulação utilizado 

pela Emissora para divulgação de suas informações societárias, ou em outro jornal que vier a substituí-lo, assim 

como informar em até 2 (dois) Dias Úteis tais fatos diretamente ao Agente Fiduciário por meio de comunicação 

por escrito.  

 

7.2. Relatório Mensal: A Emissora obriga-se ainda a elaborar um relatório mensal e enviá-lo ao Agente 

Fiduciário até o 15º (décimo quinto) dia de cada mês, ratificando a vinculação da CCI aos CRI. 

 

7.2.1. O referido relatório mensal deverá incluir: 

 

a) data de Emissão dos CRI; 

 

b) saldo devedor dos CRI; 

 

c) critério de atualização monetária dos CRI; 

 

d)  valor pago aos Titulares de CRI no ano; 

 

e) data de vencimento final dos CRI; 

 

f) valor recebido da Devedora; e 

 

g) saldo devedor da CCI. 
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7.3. Responsável pela Elaboração dos Relatórios Mensais: Tais relatórios de gestão serão preparados e 

fornecidos ao Agente Fiduciário pela Emissora. 

 

7.4. Responsabilidade da Emissora pelas Informações Prestadas: A Emissora se responsabiliza pela exatidão 

das informações e declarações prestadas, a qualquer tempo, ao Agente Fiduciário e aos Titulares de CRI, 

ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com os CRI, para verificação de sua 

legalidade, veracidade, ausência de vícios, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas 

aos Titulares de CRI e ao Agente Fiduciário, declarando que estes se encontram na estrita e fiel forma e substância 

descritas pela Emissora neste Termo. 

 

7.4.1. A Emissora declara, sob as penas da lei, que verificou a legalidade e ausência de vícios da emissão 

dos CRI, além da veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas no presente 

Termo. 

 

7.5. Fornecimento de Informações Relativas à CCI: A Emissora obriga-se a fornecer ao Agente Fiduciário, no 

prazo de 15 (quinze) Dias Úteis contados do recebimento da respectiva solicitação, todas as informações relativas 

aos Créditos Imobiliários representados pela CCI. 

 

7.5.1. A Emissora obriga-se, ainda, a (a) prestar, fornecer ou permitir o acesso do Agente Fiduciário, em 

5 (cinco) Dias Úteis contados da data de solicitação deste, a todas as informações e documentos 

necessários ao desempenho de suas funções relativas aos CRI; (b) encaminhar ao Agente Fiduciário, e 

divulgar em seu website, na mesma data de suas publicações, os atos e decisões da Emissora destinados 

aos Titulares de CRI que venham a ser publicados; e, (c) informar ao Agente Fiduciário a ocorrência de 

quaisquer dos eventos que sejam de seu conhecimento, que permitam a declaração de vencimento 

antecipado dos Créditos Imobiliários, previstos na Escritura de Emissão de Debêntures e/ou nos demais 

documentos da Emissão, imediatamente após sua ocorrência, não sendo considerados para esta finalidade 

os prazos e/ou períodos de cura estipulados, bem como as medidas extrajudiciais e judiciais que tenham e 

venham a ser tomadas pela Emissora. 

 

7.5.2. A Emissora obriga-se a enviar ao Agente Fiduciário todos os dados financeiros e atos societários 

necessários, organograma do grupo societário da Emissora nos termos exigidos pelos normativos da CVM 

e declaração atestando o cumprimento de todas as suas obrigações decorrentes da Emissão, bem como a 

enviar todos os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual previsto na 

Instrução CVM n.º 583, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser 

devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para 

disponibilização na CVM.  
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7.5.3. A Emissora obriga-se a fornecer, anualmente, à época do relatório anual, declaração assinada pelo(s) 

representante(s) legal(is) da Emissora, na forma do seu estatuto social, atestando: (i) que permanecem 

válidas as disposições contidas nesta Emissão; (ii) não ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento 

antecipado e inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Titulares de CRI; (iii) 

cumprimento da obrigação de manutenção do registro de companhia aberta; (iv) cumprimento da 

obrigação de manutenção do departamento de Titulares de CRI; e (v) que não foram praticados atos em 

desacordo com o estatuto social.  

 

7.6. A Emissora neste ato declara que: 

 

(i) é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade por 

ações com registro de companhia aberta de acordo com as leis brasileiras; 

 

(ii) tem capacidade jurídica, está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações necessárias à 

celebração deste Termo, dos demais Documentos da Oferta de que é parte, da Emissão e ao cumprimento 

de suas obrigações aqui e lá previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários 

necessários para tanto; 

 

(iii) os representantes legais que assinam este Termo têm poderes estatutários e/ou delegados para 

assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes 

legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;  

 

(iv) na Data de Emissão dos CRI e em cada uma das Datas de Liquidação dos CRI, será a legítima e 

única titular dos Créditos Imobiliários; 

 

(v) é responsável pela existência dos Créditos Imobiliários, nos exatos valores e nas condições 

descritas na Escritura de Emissão de Debêntures; 

 

(vi) os Créditos Imobiliários encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou 

restrições de natureza pessoal, real, ou arbitral, não sendo do conhecimento da Emissora a existência de 

qualquer fato que impeça ou restrinja o direito da Emissora de celebrar este Termo; 

 

(vii) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou ações judiciais, 

pessoais, reais, ou arbitrais de qualquer natureza, contra a Devedora ou a Emissora em qualquer tribunal, 

que afetem ou possam vir a afetar os Créditos Imobiliários ou, ainda que indiretamente, o presente Termo; 
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(viii) não há qualquer ligação entre a Emissora e o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário 

de exercer plenamente suas funções; e 

 

(ix) este Termo constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa da Emissora, exequível de acordo 

com os seus termos e condições. 

 

7.7. A Emissora se responsabiliza pela exatidão das informações e declarações prestadas pela Emissora ao 

Agente Fiduciário e aos Investidores, ressaltando que analisou diligentemente os documentos relacionados com 

os CRI, para verificação de sua legalidade, legitimidade, existência, exigibilidade, validade, veracidade, ausência 

de vícios, consistência, correção e suficiência das informações disponibilizadas aos Investidores e ao Agente 

Fiduciário, declarando que estes encontram-se perfeitamente constituídos e na estrita e fiel forma e substância 

descritos pela Emissora neste Termo. 

 

7.8. A Emissora compromete-se a notificar em até 5 (cinco) Dias Úteis o Agente Fiduciário caso quaisquer das 

declarações prestadas no presente Termo tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA 

 

8.1. A presente emissão de CRI contará com a garantia do Regime Fiduciário e consequente constituição do 

Patrimônio Separado. 

 

8.2. Os Créditos Imobiliários contam com a garantia constante da Alienação Fiduciária de Cotas.  

 

8.2.1. O Contrato de Alienação Fiduciária de Cotas e a Alienação Fiduciária de Cotas será regularmente 

constituída, mediante registro do referido contrato no Registro de Títulos e Documentos da Comarca da 

Capital do Estado de São Paulo e da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.  

 

8.2.2. As disposições relativas à Alienação Fiduciária de Cotas estarão descritas no Contrato de 

Alienação Fiduciária de Cotas, o qual será parte integrante, complementar e inseparável da Escritura de 

Emissão de Debêntures.  

 

 

CLÁUSULA NONA - REGIME FIDUCIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 
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9.1. Na forma do artigo 9º da Lei 9.514/97 e nos termos deste Termo, a Emissora institui, em caráter irrevogável 

e irretratável o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, a CCI, a Alienação Fiduciária de Cotas e a Conta 

Centralizadora. 

 

9.2. A CCI e as Alienação Fiduciária de Cotas permanecerão separadas e segregadas do patrimônio comum da 

Emissora, até que se complete o resgate da totalidade dos CRI.  

 

9.3. Na forma do artigo 11 da Lei 9.514/97, os Créditos Imobiliários, a CCI, a Alienação Fiduciária de Cotas 

e a Conta Centralizadora estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando 

à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que 

sejam, e só responderão, exclusivamente, pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, eventual 

entendimento pela aplicação do artigo 76 da Medida Provisória n.º 2.158-35/2001.  

 

9.4. A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à 

manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de recebimento dos Créditos Imobiliários representados 

pela CCI e de pagamento da amortização do principal, Juros e demais encargos acessórios dos CRI. 

 

9.4.1 Para fins do disposto nos itens 9 e 12 do Anexo III da Instrução CVM n.º 414, a Emissora declara 

que: 

 

a) a custódia da Escritura de Emissão de CCI, em via original, será realizada pela Instituição 

Custodiante; 

 

b) a guarda e conservação, em vias originais, dos documentos que dão origem aos Créditos 

Imobiliários serão de responsabilidade da Emissora; e 

 

c) a arrecadação, o controle e a cobrança dos Créditos Imobiliários representados pela CCI são 

atividades que serão realizadas pela Emissora, ou por terceiros por ela contratados, cabendo-lhes: (i) o 

controle da evolução do saldo devedor dos Créditos Imobiliários representados pela CCI; (ii) a apuração e 

informação à Devedora e ao Agente Fiduciário dos valores devidos pela Devedora; (iii) o controle e a guarda 

dos recursos que transitarão pelo Patrimônio Separado; e (iv) a emissão, quando cumpridas as condições 

estabelecidas, mediante ciência do Agente Fiduciário, do respectivo termo de liberação de garantia. 

 

9.5. A Emissora somente responderá por prejuízos ou insuficiência do Patrimônio Separado em caso de 

descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração temerária ou, ainda, desvio 

de finalidade do Patrimônio Separado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - AGENTE FIDUCIÁRIO  

 

10.1. A Emissora, neste ato, nomeia o Agente Fiduciário, que formalmente aceita a sua nomeação, para 

desempenhar os deveres e atribuições que lhe competem, sendo-lhe devida uma remuneração nos termos da lei e 

deste Termo. 

 

10.2. Atuando como representante dos Titulares de CRI, o Agente Fiduciário declara: 

 

a) aceitar integralmente o presente Termo, em todas as suas cláusulas e condições; 

 

b) aceitar a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na 

legislação específica e neste Termo; 

 

c) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas nos artigos 6º da Instrução 

CVM n.º 583; 

 

d) sob as penas da lei, não ter qualquer impedimento legal para o exercício da função que lhe é atribuída, 

conforme o §3º do artigo 66 da Lei das Sociedades por Ações; 

 

e) que é representado neste ato na forma de seu Estatuto Social; 

 

f) que assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6 da Instrução CVM 583, tratamento 

equitativo a todos os Titulares de CRI de eventuais emissões realizadas pela Emissora, Coligadas, 

Controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora, em que venha atuar na qualidade de 

agente fiduciário;  

 

g) ter verificado a legalidade e a ausência de vícios da operação objeto do presente Termo, além da 

veracidade, consistência, correção e suficiência das informações prestadas pela Emissora neste termo; e 

 

h) não ter qualquer ligação com a Emissora que o impeça de exercer suas funções.  

 

10.3. Incumbe ao Agente Fiduciário ora nomeado, principalmente: 

 

a)  exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os Titulares dos CRI;  
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b) acompanhar a atuação da Emissora na administração do Patrimônio Separado por meio das 

informações divulgadas pela Emissora sobre o assunto; 

 

c) adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à defesa dos interesses dos Titulares de 

CRI, bem como à realização dos Créditos Imobiliários vinculados ao Patrimônio Separado caso a Emissora 

não o faça; 

 

d) exercer, na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado, a 

administração transitória do Patrimônio Separado, até a transferência à nova securitizadora ou liquidação do 

Patrimônio Separado; 

 

e) promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação total ou parcial do Patrimônio Separado; 

 

f) proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI, empregando, no exercício da função, o 

cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 

bens; 

 

g) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra 

modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da assembleia para deliberar sobre sua 

substituição; 

 

h) conservar em boa guarda toda documentação relativa ao exercício de suas funções; 

 

i) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificações nas condições 

dos CRI; 

 

j)  verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas à garantia e a 

consistência das demais informações contidas neste Termo, diligenciando no sentido de que sejam sanadas 

as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento; 

 

k) diligenciar junto à Emissora para que este Termo e seus eventuais aditamentos, sejam registrados 

na Instituição Custodiante, adotando, no caso de omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas 

em lei; 
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l) verificar a regularidade da constituição da garantia real, bem como, o valor dos bens dados em 

garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos das disposições 

estabelecidas neste Termo; 

 

m) examinar a proposta de substituição de bens dados em garantia, manifestando a sua opinião a 

respeito do assunto de forma justificada; 

 

n) intimar a Devedora a reforçar a garantia dada, na hipótese de sua deterioração ou depreciação; 

 

o) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas 

dos distribuidores cíveis, das Varas de Fazenda Pública, cartórios de protesto, Juntas de Conciliação e 

Julgamento, Procuradoria da Fazenda Pública, onde se situa ao bem dado em garantia ou a sede da Emissora, 

Cedente ou Devedora; 

 

p) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os Titulares de CRI, 

no relatório anual, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento; 

 

q) solicitar, quando considerar necessário, auditoria externa na Emissora ou do Patrimônio Separado; 

 

r) convocar, quando necessário, Assembleia Geral de Titulares de CRI, mediante anúncio publicado 

nos órgãos de imprensa nos quais costumam ser publicados os atos da Emissora; 

 

s) comparecer à Assembleia Geral de Titulares de CRI a fim de prestar as informações que lhe forem 

solicitadas; 

 

t) divulgar em sua página na rede mundial de computadores, em até 4 (quatro) meses a contar do 

encerramento do exercício social da Emissora, relatório anual descrevendo, ao menos, as informações 

listadas no Anexo 15 da Instrução CVM n.º 583; 

 

u) manter atualizados os contatos dos Titulares de CRI, mediante, inclusive, gestões junto à 

Emissora, ao Escriturador e à CETIP, sendo que, para fins de atendimento ao disposto neste inciso, a 

Emissora expressamente autoriza, desde já, o Agente Fiduciário e a CETIP a atenderem quaisquer 

solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive referente à divulgação, a qualquer momento, da posição 

de Investidores; 
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v) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo e todas aquelas impositivas de 

obrigações de fazer e não fazer; 

 

w) comunicar aos Titulares de CRI qualquer inadimplemento, pela Emissora, de suas obrigações 

financeiras assumidas neste Termo, incluindo as obrigações relativas a garantia e as cláusulas contratuais 

destinadas a proteger o interesse dos Titulares dos CRI e que estabelecem que não devem ser descumpridas 

pela Emissora, indicando as consequências para os Titulares dos CRI e as providencias que pretende tomar 

a respeito do assunto, em até 07 (sete) Dias Úteis a contar da ciência; 

 

x) fornecer à Emissora termo de quitação, no prazo de 5 (cinco) dias após satisfeitos os Créditos 

Imobiliários representados pela CCI e extinto o Regime Fiduciário, que servirá para baixa da garantia real 

nos competentes cartórios;  

 

y) disponibilizar o valor nominal unitário, calculado em conjunto com a Emissora, aos Titulares de 

CRI e aos participantes do mercado, através de sua central de atendimento e/ou em seu website; e 

 

z) verificar, ao longo do prazo dos CRI, o efetivo direcionamento dos recursos obtidos com a 

Emissão das Debêntures nos Empreendimentos, conforme cronograma previsto no Anexo II da Escritura de 

Emissão de Debêntures. 

 

10.4.1. No caso de inadimplemento de quaisquer das condições desta operação, o Agente Fiduciário deve 

usar toda e qualquer medida prevista em lei ou neste Termo, para proteger os direitos ou defender os 

interesses dos Titulares dos CRI, nos termos previsto no artigo 12 da Instrução CVM n.º 583 

 

10.4. O Agente Fiduciário receberá da Emissora, nos termos da Cláusula 10.10 do Contrato de Cessão e 

observada a Cláusula Décima Primeira abaixo, como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que 

lhe competem, nos termos da lei e deste Termo, parcelas semestrais no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos 

e cinquenta reais), na Data de Emissão dos CRI, sendo a primeira parcela devida no 5º (quinto) Dia Útil a contar 

da Data de Integralização, e as demais parcelas na mesma data dos semestres subsequentes, até o resgate total dos 

CRI.  

 

10.4.1. A remuneração definida na Cláusula 10.4 acima, continuará sendo devida mesmo após o 

vencimento dos CRI, caso o Agente Fiduciário ainda esteja em atuação, remuneração esta que será calculada 

e devida proporcionalmente aos meses de atuação do Agente Fiduciário.  
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10.4.2. A remuneração não inclui as despesas incorridas e devidamente comprovadas que sejam 

necessárias para proteger os direitos e interesses dos Titulares de CRI ou para realização dos seus créditos, 

exemplificativamente: publicações em geral (exemplos: edital de convocação de Assembleia Geral dos 

Titulares de CRI, ata da Assembleia Geral dos Titulares de CRI, anúncio comunicando que o relatório anual 

do Agente Fiduciário encontra-se à disposição etc.), notificações, extração de certidões, envio de 

documentos, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de seus agentes, conference-call, 

bem como custas e despesas cartorárias relacionadas aos termos de quitação, as quais serão pagas pela 

Emissora (por conta e ordem da Devedora) com recursos do Patrimônio Separado, e reembolsados pela 

Devedora (caso pagas pela Emissora), nos termos e do Contrato de Cessão ou, em caso de inadimplência da 

Devedora, pelo Patrimônio Separado, ou na sua insuficiência, pelos Titulares de CRI.  

 

10.4.2.1. A remuneração definida na Cláusula 10.4 acima, também não inclui as despesas 

incorridas e devidamente comprovadas pelo Agente Fiduciário com a contratação de terceiros 

especialistas, tais como auditores, fiscais ou advogados, entre outros, nem as despesas com 

procedimentos legais, incluindo, mas sem limitação, indenizações, depósito judicial, incorridas 

para resguardar os interesses dos Titulares de CRI, da Emissora ou do Agente Fiduciário e para 

realizar a cobrança dos Créditos Imobiliários representados pela CCI integrantes do Patrimônio 

Separado, observado que não serão devidas quaisquer despesas relacionadas à sucumbência em 

ações judiciais que têm a Devedora ou qualquer sociedade do seu grupo econômico como 

contraparte, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer 

em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, 

podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares de CRI para cobertura do risco de 

sucumbência. Tais despesas incluem também os gastos com honorários advocatícios, depósitos, 

custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou contra o Agente Fiduciário 

intentadas, no exercício de suas funções, ou ainda que lhe cause prejuízos ou riscos financeiros, 

enquanto representante da comunhão dos Titulares de CRI, que serão suportadas pela Devedora, 

nos termos da Cláusula 10.10 do Contrato de Cessão.  

 

10.4.2.2. O pagamento das despesas referidas nas Cláusulas 10.4.2 e 10.4.2.1 acima será 

realizado mediante pagamento das respectivas faturas apresentadas pelo Agente Fiduciário, 

acompanhadas de cópia dos comprovantes pertinentes, ou mediante reembolso, a exclusivo 

critério do Agente Fiduciário, após prévia aprovação, se assim possível, da despesa por escrito 

pela Emissora, na qualidade de administradora do Patrimônio Separado. 

 

10.4.2.3. O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda com o risco de 

não ter tais despesas reembolsadas caso tenham sido realizadas em discordância com (i) critérios 
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de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do gênero; ou (ii) a 

função fiduciária que lhe é inerente. 

 

10.4.3. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das remunerações previstas na Cláusula 10.4, acima, 

o valor em atraso estará sujeito à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como 

a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito ao reajuste pelo 

IGPM, o qual incidirá desde a data de mora até a data de efetivo pagamento, calculado pro rata temporis 

por Dias Úteis decorridos, se necessário.  

 

10.4.4. A remuneração acima prevista será reajustada anualmente pela variação acumulada do IGP-M. 

Caso o IGP-M venha a ser substituído ou extinto, a remuneração passará a ser atualizadas de acordo com a 

variação do índice que venha a ser fixado por lei ou disposição regulamentar para substituí-lo.  

 

10.4.4.1. Se na data de pagamento da remuneração acima prevista não houver divulgação do IGP-

M ou do índice que vier a substituí-los nos termos da Cláusula 10.4.4 acima, será aplicada a 

variação do último índice IGPM divulgado, não sendo devidas quaisquer compensações 

financeiras, multas ou penalidades quando da divulgação posterior do índice que seria aplicável. 

 

10.4.5. Os valores referidos acima serão acrescidos dos impostos que incidem sobre a prestação desses 

serviços, tais como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, a constituição ao Programa de 

Integração Social - PIS e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, excetuando-

se o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, nas alíquotas vigentes nas 

datas de cada pagamento.  

 

10.4.6. Todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente 

Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de CRI deverão, sempre que possível, 

ser previamente aprovadas e adiantadas pela Emissora e, posteriormente conforme previsto na legislação 

aplicável, ressarcidas pela Devedora. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares de CRI incluem 

também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações 

propostas pelo Agente Fiduciário, na condição de representante da comunhão dos Titulares de CRI. As 

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos 

Titulares de CRI, observado que não serão devidas quaisquer despesas relacionadas à sucumbência em ações 

judiciais que têm a Devedora ou qualquer sociedade do seu grupo econômico como contraparte, bem como 

a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação 

ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar 

garantia dos Titulares de CRI para cobertura do risco de sucumbência. 

DocuSign Envelope ID: E9EB3B9A-8901-4E66-B874-D010F2BB1291



 
 

 

10.5. O Agente Fiduciário poderá ser substituído nas hipóteses de ausência ou impedimento temporário, 

renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro caso de vacância, devendo ser realizada, no prazo de 

30 (trinta) dias, contado da ocorrência de qualquer desses eventos, Assembleia Geral dos Titulares de CRI para 

que seja eleito o novo agente fiduciário. 

 

10.6. O Agente Fiduciário poderá ser destituído: 

 

a) pela CVM, nos termos da legislação em vigor; 

 

b) por deliberação em Assembleia Geral, independentemente da ocorrência de qualquer fato que imponha 

ou justifique sua destituição, requerendo-se, para tanto, o voto de 50% (cinquenta por cento) mais um dos 

CRI em Circulação; ou 

 

c) por deliberação em Assembleia Geral, observado o quórum previsto na Cláusula 12.7 abaixo, na 

hipótese de descumprimento dos deveres previstos no artigo 13 da Lei 9.514/97 ou das incumbências 

mencionadas na Cláusula 10.3 acima. 

 

10.7. O agente fiduciário eleito em substituição ao Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 10.6, acima, 

assumirá integralmente os deveres, atribuições e responsabilidades constantes da legislação aplicável e deste 

Termo. 

 

10.8. A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deverá ser objeto de aditamento ao presente 

Termo.  

 

10.9. Por meio de voto da maioria absoluta dos CRI em Circulação, estes poderão nomear substituto provisório do 

Agente Fiduciário em caso de vacância temporária. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

 

11.1. Caso seja verificada a ocorrência de qualquer um dos eventos abaixo, o Agente Fiduciário, deverá assumir 

imediata e transitoriamente a administração do Patrimônio Separado ou promover a liquidação do Patrimônio 

Separado, na hipótese de a Assembleia Geral deliberar sobre tal liquidação: 
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(a) pedido por parte da Emissora de qualquer plano de recuperação judicial ou extrajudicial a qualquer 

credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial 

do referido plano; ou requerimento, pela Emissora, de recuperação judicial, independentemente de 

deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente;  

 

(b) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente elidido ou 

cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;  

 

(c) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora; ou 

 

(d) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer de suas obrigações pecuniárias ou não 

pecuniárias previstas neste Termo, desde que por culpa exclusiva e não justificável da Emissora, sendo 

que, nessa hipótese, a liquidação do Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento 

ou mora perdure por mais de 90 (noventa) dias, contados de notificação formal comprovadamente 

realizada pelo Agente Fiduciário. 

 

11.2. Em até 5 (cinco) dias a contar do início da administração, pelo Agente Fiduciário do Patrimônio Separado, 

deverá ser convocada uma Assembleia Geral, com antecedência de 20 (vinte) dias da data de sua realização, na 

forma estabelecida na Cláusula Décima Segunda abaixo e na Lei 9.514/97, para deliberar sobre eventual liquidação 

do Patrimônio Separado. 

 

11.3. A Assembleia Geral deverá deliberar pela liquidação do Patrimônio Separado ou pela continuidade de sua 

administração por nova securitizadora, fixando, neste caso, a remuneração desta última, bem como as condições 

de sua viabilidade econômico-financeira. 

 

11.4. A Emissora se compromete a praticar todos os atos, e assinar todos os documentos, incluindo a outorga de 

procurações, para que o Agente Fiduciário possa desempenhar a administração do Patrimônio Separado e realizar 

todas as demais funções a ele atribuídas neste Termo, em especial nesta Cláusula Décima Primeira.  

 

11.5. A Emissora deverá notificar o Agente Fiduciário em até 5 (cinco) Dias Úteis a ocorrência de qualquer dos 

eventos listados na Cláusula 11.1 acima. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CRI 
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12.1. Os Titulares de CRI poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, a fim de deliberarem 

sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRI, observado o disposto nesta Cláusula.  

 

12.2. A Assembleia Geral poderá ser convocada: 

 

a) pelo Agente Fiduciário; 

 

b) pela Emissora; 

 

c) pela CVM; ou 

 

d) por Titulares de CRI que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRI em Circulação. 

 

12.3. A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante edital publicado por 3 (três) vezes, com a 

antecedência de 15 (quinze) dias para primeira convocação e de 8 (oito) dias para segunda convocação, exceto nas 

hipóteses previstas na Cláusula 11.2 acima, no jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para divulgação 

de suas informações societárias, sendo que instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença dos Titulares 

de CRI que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação e, em segunda 

convocação, com qualquer número, exceto se de outra forma previsto neste Termo. Não se admite que a segunda 

convocação da Assembleia Geral dos Titulares de CRI seja publicada conjuntamente com a primeira convocação. 

Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na Lei 9.514 e na Lei das Sociedades 

por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos representantes dos Titulares de CRI, 

que poderão ser quaisquer procuradores, Titulares de CRI ou não, devidamente constituídos há menos de 

1 (um) ano por meio de instrumento de mandato válido e eficaz.  

 

12.3.1. Somente após a orientação dos Titulares de CRI, a Emissora deverá exercer seu direito e deverá 

se manifestar conforme lhe for orientado. Caso os Titulares de CRI não compareçam à Assembleia Geral, 

ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, ou ainda, caso a Assembleia Geral não seja instalada, 

ou caso o quórum necessário para determinada matéria não seja atingido, a Emissora deverá permanecer 

silente quanto ao exercício do direito em questão, sendo certo que o seu silêncio não será interpretado 

como concordância tácita ou negligência em relação aos direitos dos Titulares de CRI, não podendo ser 

imputada à Emissora qualquer responsabilização decorrente de ausência de manifestação. 

12.3.2.A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação definida 

pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme assim instruída. Neste 

sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes 
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da orientação dos Titulares de CRI por ela manifestado, independentemente dos eventuais prejuízos 

causados aos Titulares de CRI ou à Emissora. 

 

12.4. A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a tenha convocado, respectivamente: 

 

a) ao representante da Emissora; 

 

b) ao Titular de CRI eleito pelos Titulares de CRI presentes; ou 

 

c) à pessoa designada pela CVM. 

  

12.5. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 12.6 abaixo, a Emissora e/ou os Titulares de poderão convocar 

representantes da Emissora, ou quaisquer terceiros, para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença 

de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia. 

 

12.6. O Agente Fiduciário deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais e prestar aos Titulares de as 

informações que lhe forem solicitadas. 

 

12.7. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, as deliberações em Assembleia Geral serão tomadas 

(a) em primeira convocação, pelos Titulares de CRI representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 

um dos CRI em Circulação, ou (b) em segunda convocação, pelos Titulares de CRI representando, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) mais um dos presentes, desde que estes representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) 

dos CRI em Circulação, exceto se exigido quórum superior conforme a legislação aplicável.  

 

12.7.1. Exceto se de outra forma estabelecido neste Termo, as aprovações, reprovações e/ou propostas de 

alterações e de renúncias relativas às seguintes matérias dependerão de aprovação, em qualquer convocação, 

de 90% (noventa por cento) dos CRI em Circulação, observados os casos de solicitação de waiver para 

qualquer das hipóteses de Eventos de Vencimento Antecipado Automático (inclusive waiver antecipado) os 

quais dependerão de aprovação, em qualquer convocação, de 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em 

Circulação: 

 

(i) alteração da Remuneração dos CRI, da Amortização dos CRI e/ou de sua forma de cálculo 

e das Datas de Pagamento de Remuneração dos CRI, bem como outros valores aplicáveis 

como atualização monetária ou encargos moratórios; 

 

(ii) alteração da Data de Vencimento CRI; 
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(iii) alterações nas Debêntures que possam impactar os direitos dos Titulares de CRI; 

 

(iv) alterações nas características dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, dos 

Eventos de Vencimento Antecipado, do Resgate Antecipado Facultativo, do Resgate 

Antecipado Obrigatório, dos eventos que ensejam o pagamento da Multa Indenizatória, 

de quaisquer hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures; e/ou 

 

(v) qualquer alteração na presente cláusula e/ou em qualquer quórum de deliberação das 

Assembleias Gerais previsto neste Termo ou em qualquer Documento da Operação.  

 

12.7.2. A cada CRI corresponderá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários, observadas as 

disposições dos §§ 1º e 2º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

12.8. As deliberações tomadas pelos Titulares de CRI em Assembleia Geral, no âmbito de suas 

competências legais, observados os quóruns estabelecidos neste Termo, vincularão a Emissora e obrigarão todos 

os Titulares de CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido na 

Assembleia Geral. 

 

12.9. Independentemente das formalidades previstas na lei e neste Termo, será considerada regularmente 

instalada a Assembleia Geral a que comparecem todos os respectivos Titulares de CRI, sem prejuízo das 

disposições relacionadas com os quóruns de deliberação estabelecidos neste Termo.  

 

12.10. Aplicar-se-á subsidiariamente à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 9.514/97, bem como o 

disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESAS DO PATRIMÔNIO SEPARADO 

 

13.1. As despesas abaixo indicadas serão deduzidas dos recursos que integram o Patrimônio Separado, 

independentemente de qualquer aprovação por parte dos Titulares de CRI:  

 

a) os eventuais tributos que, a partir da Data de Emissão dos CRI, venham a ser criados e/ou majorados ou 

que tenham sua base de cálculo ou base de incidência alterada, questionada ou reconhecida, de forma a 

representar, de forma absoluta ou relativa, um incremento da tributação incidente sobre os CRI e/ou sobre 

os Créditos Imobiliários representados pela CCI; 
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b) as perdas, danos, obrigações ou despesas, incluindo taxas e honorários advocatícios razoáveis ou que 

venham a ser arbitrados pelo juiz, conforme o caso, resultantes, direta ou indiretamente, da Emissão, exceto 

se tais perdas, danos, obrigações ou despesas: (i) forem resultantes de inadimplemento, dolo ou culpa por 

parte da Emissora e/ou do Agente Fiduciário, ou de seus administradores, empregados, consultores e 

agentes, conforme vier a ser determinado em decisão judicial transitada em julgado pelo juízo competente, 

da qual não caibam mais recursos; ou (ii) sejam de responsabilidade da Devedora; e 

 

c) demais despesas previstas em lei, em regulamentação aplicável e/ou neste Termo como sendo de 

responsabilidade do Patrimônio Separado; e 

 

d) todos os demais custos e despesas incorridos, inclusive pela Emissora, para salvaguardar os direitos e 

prerrogativas dos Titulares de CRI, não compreendidos na descrição acima e que não sejam arcados pela 

Devedora na forma da Cláusula 10.10 do Contrato de Cessão. 

 

13.2. Considerando que a responsabilidade da Emissora se limita ao Patrimônio Separado, nos termos da Lei 

9.514/97, caso o Patrimônio Separado seja insuficiente para arcar com as despesas mencionadas na Cláusula 13.1 

acima, e caso não sejam pagas pela Devedora, nos termos da Cláusula 10.10 do Contrato de Cessão, tais despesas 

serão suportadas pelos Titulares de CRI, na proporção dos CRI detidos por cada um deles, podendo a Emissora, 

inclusive, utilizar os recursos levantados na excussão e/ou execução da garantia para pagamento destas despesas 

prioritariamente ao pagamento de amortização e juros remuneratórios dos CRI. 

 

13.3. No caso de destituição da Emissora nos termos previstos neste Termo, os recursos necessários para cobrir 

as despesas com medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos 

Titulares de CRI deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas em Assembleia Geral e adiantadas ao 

Agente Fiduciário, na proporção de CRI detidos por cada Titular de CRI, na data da respectiva aprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO APLICÁVEL AOS 

INVESTIDORES 

 

Os Titulares de CRI não devem considerar unicamente as informações contidas abaixo para fins de avaliar o 

tratamento tributário de seu investimento em CRI, devendo consultar seus próprios assessores quanto à tributação 

específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros tributos eventualmente aplicáveis a esse 

investimento ou a ganhos porventura auferidos em operações com CRI. 

 

Imposto de Renda 
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Como regra geral, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão sujeitos à 

incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), a ser calculado com base na aplicação de alíquotas 

regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota 

de 22,5%; (b) de 181 a 360 dias: alíquota de 20%; (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5% e (d) acima de 720 

dias: alíquota de 15%. Este prazo de aplicação é contado da data em que o respectivo titular de CRI efetuou o 

investimento, até a data do resgate (artigo 1° da Lei n.º 11.033, de 21 de dezembro de 2004 e artigo 65 da Lei n.º 

8.981, de 20 de janeiro de 1995). 

 

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base no lucro real, 

presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, gerando o direito a ser deduzido 

do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ") apurado em cada período de apuração (artigo 76, I da Lei n.° 

8.981, de 20 de janeiro de 1995). O rendimento também deverá ser computado na base de cálculo do IRPJ e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"). As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% e adicional de 

10%, sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a R$240.000,00 (duzentos 

e quarenta mil reais) por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 9%. 

 

Desde 1º de julho de 2015, os rendimentos em CRI auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras tributadas sob 

a sistemática não cumulativa, sujeitam-se à contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, 

respectivamente (Decreto n.º 8.426, de 1º de abril de 2015). 

 

Com relação aos investimentos em CRI realizados por instituições financeiras, fundos de investimento, 

seguradoras, entidades de previdência privada fechadas, entidades de previdência complementar abertas, 

sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de 

arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do IRRF de acordo com as leis e normativos aplicáveis em cada 

caso. 

 

Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI por essas 

entidades, via de regra e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15% e 

adicional de 10%; pela CSLL, à alíquota de 20% entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, e à 

alíquota de 15% a partir de 1º de janeiro de 2019, com base na Lei nº 13.169, publicada em 7 de outubro de 2015  

(lei de conversão da Medida Provisória nº 675, publicada em 22 de maio de 2015). As carteiras de fundos de 

investimentos estão isentas de Imposto de Renda (artigo 28, parágrafo 10, da Lei n.º 9.532/97). Ademais, no caso 

das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de investimento em CRI estão potencialmente sujeitos à 

contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente. 
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Para as pessoas físicas, desde 1° de janeiro de 2005, os rendimentos gerados por aplicação em CRI estão isentos 

de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3°, inciso II, da Lei n.° 

11.033/04. 

 

De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil ("RFB"), expressa no artigo 55, parágrafo único da Instrução 

Normativa RFB nº 1.585, de 31 de agosto de 2015, a isenção de imposto de renda (na fonte e na declaração) sobre 

a remuneração dos CRI auferida por pessoas físicas abrange, ainda, o ganho de capital por elas auferido na 

alienação ou cessão dos CRI. 

 

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou seja, o imposto 

não é compensável (art. 76, II, da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 1995).  A retenção do imposto na fonte sobre 

os rendimentos das entidades imunes está dispensada desde que as entidades declarem sua condição à fonte 

pagadora (art. 71 da Lei n.º 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei n.º 9.065, de 20 de junho 

de 1995). 

 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

 

Em relação aos investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em CRI no país de 

acordo com as normas previstas na Resolução CMN n.° 4.373, de 29 de setembro de 2014, os rendimentos 

auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15%. Exceção é feita para o caso de investidor 

domiciliado em país ou jurisdição considerados como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não 

tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20%. 

 

Imposto sobre Operações Financeiras – IOF 

 

Imposto sobre Operações de Câmbio ("IOF/Câmbio") 

 

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos mercados 

financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN 

n.º 4.373), inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as operações de câmbio relacionadas aos 

investimentos no mercado financeiro e de capitais, tais como investimentos em CRI, estão sujeitas à incidência do 

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno, conforme Decreto n.º 6.306, de 14 de 

dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até 

o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a 

operações de câmbio ocorridas após esta eventual alteração.  
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Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários ("IOF/Títulos") 

 

 As operações com CRI estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto n.º 6.306, de 14 de 

dezembro de 2007, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a 

qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por 

cento) ao dia, relativamente a operações ocorridas após este eventual aumento. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICIDADE 

 

15.1. Os fatos e atos relevantes de interesse dos Investidores, bem como as convocações para as respectivas 

assembleias gerais, serão realizados mediante publicação de edital no jornal "DCI" – ou outro que vier a substituí-

lo. Caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão dos CRI, deverá enviar notificação ao 

Agente Fiduciário informando o novo veículo. 

 

15.2. As demais informações periódicas da Emissão ou da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos 

prazos legais ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais – IPE da 

CVM. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REGISTRO DO TERMO 

 

16.1. O presente Termo será registrado na Instituição Custodiante, nos termos do parágrafo único do artigo 23 

da Lei 10.931/04. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - RISCOS  

 

17.1. Fatores de Risco: As Partes concordam que os fatores de risco relacionados à Emissão estão descritos no 

Anexo VI ao presente Termo.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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18.1. Sempre que solicitado pelos Titulares de CRI, a Emissora lhes dará acesso aos relatórios de gestão da CCI 

vinculados pelo presente Termo, preparado nos termos da Cláusula 7.3 acima, no prazo máximo de 5 (cinco) Dias 

Úteis da solicitação. 

 

18.2. Na hipótese de qualquer disposição do presente Termo ser julgada ilegal, ineficaz ou inválida, 

prevalecerão as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes a substituir a 

disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza efeitos semelhantes. 

 

18.3. As Partes declaram e reconhecem que o presente Contrato integra um conjunto de negociações de interesses 

recíprocos e complexos, envolvendo a celebração, além deste Termo, dos demais documentos da operação, razão 

por que nenhum dos documentos da operação poderá ser interpretado e/ou analisado isoladamente. 

 

18.4. Nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba ao 

Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de CRI em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da Emissora, 

prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou 

concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações 

assumidas pela Emissora ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. 

 

18.5. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus 

sucessores.  

 

18.6. Todas as alterações do presente Termo, somente serão válidas se realizadas por escrito e aprovadas 

cumulativamente pelos Titulares de CRI, observados os quóruns previstos neste Termo.  

 

18.7. Caso qualquer das disposições deste Termo venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão 

todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir 

a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito. 

 

18.8. As Partes concordam que o presente Termo, assim como os demais documentos da Operação poderão ser 

alterados, sem a necessidade de qualquer aprovação dos Titulares de CRI quando expressamente previsto neste 

Termo ou nos demais Documentos da Operação, bem como sempre que e somente (i) quando tal alteração decorrer 

exclusivamente da necessidade de atendimento a exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou 

exigências da CVM, ANBIMA, BM&FBOVESPA, da CETIP ou dos cartórios onde qualquer um dos Documentos 

da Operação for levado a registro; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou 

aritmético; ou ainda (iii) em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão 
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social, endereço e telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares 

de CRI. 

 

18.9.  Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá que os 

documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu 

pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela 

elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da 

Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável. 

 

18.10 Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Titulares 

de CRI e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido 

cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim 

deliberado pelos Titulares de CRI reunidos em assembleia geral, exceto se de outra forma expressamente previsto 

nos Documentos da Operação. 

 

18.10.1. Observado o disposto no item 18.10 acima, o Agente Fiduciário desde já se responsabiliza por 

qualquer ato ou manifestação de sua titularidade que tenha sido realizada sem prévia deliberação em 

Assembleia Geral, exceto se tal ato e/ou manifestação estiver previamente autorizado nos Documentos da 

Operação, decorrer de exigência legal ou de qualquer órgão regulador. 

 

18.11 O Agente Fiduciário não emitirá qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação acerca 

de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Titulares de CRI, comprometendo-se tão-

somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de CRI. Neste 

sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos 

decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares de CRI a ele transmitidas conforme definidas 

pelos Titulares de CRI e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham 

a ser causados em decorrência disto aos Titulares de CRI ou à Emissora. A atuação do Agente Fiduciário limita-

se ao escopo da Instrução CVM n° 28 e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este 

isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da 

legislação aplicável. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - NOTIFICAÇÕES 
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19.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Termo deverão ser 

encaminhadas para os seguintes endereços, ou para outros que as Partes venham a indicar, por escrito, durante a 

vigência deste Termo: 

 

Se para a Emissora: 

 

OPEA SECURITIZADORA S.A. 

Rua Amauri, nº 255, 5º andar, parte 

Jardim Europa, São Paulo, SP, CEP 01448-000 

A/C: Flavia Palacios 

Telefone: (11) 3127-2700 

e-mail: ri.fiduciario@rbcapital.com  

 

Se para o Agente Fiduciário:  

 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

Avenida das Américas 4200, bloco 8, ala B, salas 302, 303 e 304 

22640-102  Rio de Janeiro, RJ 

At.: Sra. Karolina Gonçalves Vangelotti 

Sra. Marcelle Motta Santoro 

Sr. Marco Aurélio Ferreira 

Telefone: (21) 3385-4565 

Fax: (21) 3385-4046 

Correio Eletrônico: operacional@pentagonotrustee.com.br 

 

 

19.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de 

recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por fax, por telegrama ou por 

correio eletrônico, nos endereços mencionados neste Termo. Cada Parte deverá comunicar às outras a mudança de 

seu endereço. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: LEI APLICÁVEL E FORO 

 

20.1. Lei Aplicável: Este Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do 

Brasil. 
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20.1.1. Foro: As Partes elegem o foro de São Paulo, estado de São Paulo, para dirimir as disputas decorrentes ou 

relacionadas com este Termo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 

venha a ser. 

 

O presente Termo é firmado em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 

[* * *] 
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Aliansce Sonae Shopping Centers S.A (we, us or Company) may be required 

by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms 

and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the 

DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 

access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and 

Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 

‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the 

DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided 

or made available to you by Aliansce Sonae Shopping Centers S.A during the course of 

your relationship with Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, Aliansce Sonae Shopping Centers S.A (we, us or Company) may be required 

by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms 

and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the 

DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can 

access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and 

Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 

‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the 

DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact Aliansce Sonae Shopping Centers S.A:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: fabio.moraes@alianscesonae.com.br 

 

To advise Aliansce Sonae Shopping Centers S.A of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us 

at fabio.moraes@alianscesonae.com.br and in the body of such request you must state: your 

previous email address, your new email address.  We do not require any other information from 

you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from Aliansce Sonae Shopping Centers S.A  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email 

to fabio.moraes@alianscesonae.com.br and in the body of such request you must state your 

email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at 

that time, if any. 

 

To withdraw your consent with Aliansce Sonae Shopping Centers S.A  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to fabio.moraes@alianscesonae.com.br and in the body of such request you 

must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any 

other information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing 

consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify Aliansce Sonae Shopping Centers S.A as described above, you 

consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided 

or made available to you by Aliansce Sonae Shopping Centers S.A during the course of 

your relationship with Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. 
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